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 سينين فلورينسا  
)Senén Florensa(
 رئيس اللجنة التنفيذية

المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط )IEMed(، برشلونة

 أندريو باسولس  
)Andreu Bassols(

 مدير عام
المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط، برشلونة

ال شك في أن البحر األبيض المتوسط أصبح اليوم في بؤرة 
االهتمام الدولي. حيث استحوذت التحوالت العربية والنزاع 
بين  من  أوروبا،  ومستقبل  االقتصادية  واألزمة  سوريا  في 
أمور أخرى، على الحصة األكبر في الساحة الدولية. ومع 
ذلك، كل هذه األمور لم تؤِد إال إلى تضخيم حجم المعلومات 
التعقيدات  إزاء هذه  العالم وتعقيدها.  المنطقة من  حول هذه 
راهن المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط على الكتاب 
الذي  المتوسط،  األبيض  للبحر  األوروبي  للمعهد  السنوي 
نُصدر اليوم نسخته التاسعة. إن كتاب "المتوسطي 2012" 
هذه  مفاتيح  كشف  من  القّراء  تمّكن  أداة   (Med.2012)
األوروبي  المعهد  يقدم  انتقالية.  مرحلة  تعيش  التي  المنطقة 
للبحر األبيض المتوسط، من خالل هذا العمل، خالصة وافية 
الواقع  لفهم  والضرورية  الالزمة  والتحاليل  المعلومات  من 

المتغير لهذه المنطقة االستراتيجية بالنسبة ألوروبا وللعالم.
مقاال   55 من  أكثر  السنوي  الكتاب  من  النسخة  هذه  تضم 
البحر  ضفتي  من  وصحفيين  وأكاديميين  وخبراء  لفاعلين 
األبيض المتوسط وتسلسالت زمنية تجمع أكثر األحداث أهمية 
االقتصادية  بالمؤشرات  الخاصة  اإلحصاءات  من  وحزمة 
الخرائط  من  بمجموعة  مرفوقة  المتوسطية  للدول  الرئيسية 

الضرورية لمعرفة الوضع الحقيقي لهذه البلدان.
وتنقسم مقاالت هذا الكتاب السنوي إلى ثالثة أقسام رئيسية: 
والملفات  أهمية  األكثر  بالقضايا  يهتم  الذي  "المفاتيح"  قسم 

الضرورية لفهم التحديات التي تواجهها المنطقة. ويضم قسم 
معمقا  تحليال  تقدم  التي  المقاالت  من  سلسلة  "الملف" 
نظر مختلفة. سنعالج  أهمية من وجهات  ذات  لموضوعات 
هذا العام صحوة المجتمع المدني في منطقة البحر األبيض 
لمحة  يقدم  الذي  "الحصيلة"  قسم  هناك  وأخيرا  المتوسط. 
مثل  الحالية،  األورومتوسطية  القضايا  مختلف  حول  عامة 
الشرق  منطقة  في  والصراع  االقتصادية  والعالقات  األمن 

األوسط.
كما هو منطقي فقد تم افتتاح هذه النسخة التاسعة من الكتاب 
بفقرة  "المفاتيح"  القضايا  أهم  على  يركز  الذي  السنوي 
مخصصة للتحوالت العربية. بعد اندالع الثورات، نحن اليوم 
ديمقراطيات  إلى  لالنتقال  وصعبة  طويلة  طريق  بداية  في 
العامة، تضم  المقاالت  إلى  حرة ومستقرة. لهذا، فباإلضافة 
هذه الفقرة أيضا الحاالت النموذجية في تونس ومصر بشكل 
مستقل. كما تحلل دور اإلسالم السياسي في هذه التحوالت 
التي برز فيها كالعب رئيسي، رغم تجلياته المختلفة. على 
لهذه  تقدم تحليال سياسيا شامال  المقاالت  الرغم من أن هذه 
التحوالت، إال أنه ال يمكن تغطية تعقيدات هذا الموضوع من 
وجهة نظر واحدة فقط. لهذا السبب احتلت التحوالت العربية 
مساحة مهمة في مقاالت قسم "حصيلة" المخصص لمجاالت 
موضوعية أو جغرافية محددة وهو ما تكرر أيضا إلى حد 
المخصص  النسخة  لهذه  الموضوعي  "الملف"  في  كبير 

لصحوة المجتمع المدني في البحر األبيض المتوسط.
األبيض  للبحر  الشمالية  الضفة  بأن  أيضا  القول  يمكننا 
اهتمام  بؤرة  في  عنها،  رغما  كذلك،  أصبحت  المتوسط 
االقتصاد الدولي بعد أن عصفت األزمة االقتصادية العالمية 
االقتصادي  الوضع  أن  المتوسطية. حيث  بالدول األوروبية 
على  إنه وضع  بل  الدول،  هذه  على  فقط  يؤثر  ال  الخطير 
المحك مستقبل اليورو كعملة أوروبية مشتركة. في ظل هذه 
من  االقتصادية  األزمة  السنوي  الكتاب  عالج  التوقعات، 

مقدمة
مة

مقد
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منظور ثالثي: موقف أوروبا وبلدان البحر األبيض المتوسط 
االقتصادات  على  األزمة  وتأثير  األوروبي  االتحاد  في 

المتوسطية.
وأخيرا، تناول هذا الكتاب السنوي في قسم "المفاتيح" اإلطار 
الجديد الذي سيتم فيه تطوير العالقات األورومتوسطية بعد 
الربيع العربي. حيث تواجه هذه العالقات تغييرات كبيرة في 
الذين  المتوسط  األبيض  البحر  جنوب  شركاء  صفوف 
بعد  الديمقراطية  بالشرعية  سبقهم،  من  عكس  يتمتعون، 
فوزهم باالنتخابات التي تم إجراؤها في بلدانهم. وتتطلب هذه 
العالقات  حول  األوروبي  الموقف  مراجعة  التغييرات 
األورومتوسطية في وقت تواجه فيه أوروبا أزمة داخلية ذات 

طابع متوسطي قوي.
بحضور  السنوي  للكتاب  الموضوعي  "الملف"  يتميز  كما 
قوي للعمليات االنتقالية في جنوب البحر األبيض المتوسط 
بعد أن راهننا على تحليل صحوة المجتمع المدني الذي كان 
عنصرا أساسيا في بلورة احتجاجات "الربيع العربي". كان 
مختلفة  نظر  وجهات  من  المسألة  هذه  معالجة  المهم  من 
إلى  فباإلضافة  وهكذا،  الثورات.  خالل  الجماعية  للمعاني 
تقديم  تم  المدني،  المجتمع  التي تؤطر دور  العامة  المقاالت 
والنقابات،  والمرأة  الشباب  دور  تركز على  أخرى  مقاالت 
الحركات  من  انطالقا  المواطنة  بناء  مثل  مواضيع  وتعالج 
العالم  خارج  األخرى  الحركات  إغفال  دون  االجتماعية 
العربي، مثل حركة الساخطين في إسرائيل. ويقدم "الملف" 
مجموعة واسعة من النصوص التي تحلل بشكل عميق دور 
المجتمع المدني المتزايد في منطقة البحر األبيض المتوسط.

قسم  يستكمل  السابقة،  النسخ  في  الحال  عليه  كان  كما 

"الحصيلة" بمقاالته المتعددة الرؤية حول األحداث والقضايا 
الساخنة التي عاشتها منطقة البحر األبيض المتوسط خالل 
األشهر األخيرة. وبهدف تغطية معظم المجاالت المواضيعية، 
يقدم الكتاب السنوي تشكيلة واسعة من المقاالت التي تغطي 
البحر  منطقة  تواجه  التي  األمنية  التحديات  عدة:  مجاالت 
األبيض المتوسط، اإلصالحات الدستورية التي تم إطالقها، 
في  األهلية  الحرب  الشمالية،  الضفة  بلدان  في  االنتخابات 
السياحة، موارد  الشباب، وضع قطاع  البطالة لدى  سوريا، 
الغاز في شرق البحر األبيض المتوسط، تجارة الحبوب في 
المتوسط،  األبيض  البحر  في  الجوي  النقل  العربية،  الدول 
وأزمة فضاء شنغن، وأخيرا، تأثير الشبكات االجتماعية في 

الدول العربية.
الكتاب  من  الثاني  الجزء  أمام  المجال  المقاالت  هذه  وتفسح 
السنوي المكون من "المرفقات" التي تضم الخرائط والجداول 
الزمنية واألشكال والجداول اإلحصائية التي توفر كّما هائال 
من المعلومات نستكمل من خاللها مقاالت التحليل والرأي، 
وهو ما يعطي معنى أكبر لهذا الكتاب السنوي الذي يسعى إلى 

توفير المفاتيح لفهم تعقيدات منطقة البحر األبيض المتوسط.
التاسعة من  النسخة  الصعبة، تعكس  الظروف  في ظل هذه 
المتوسط  األبيض  للبحر  األوروبي  للمعهد  السنوي  الكتاب 
للبحر  األوروبي  المعهد  إمكانات   "2012 "المتوسطي 
األبيض المتوسط والتزامه بتقديم منتج مرجعي للقراء فيما 
يخص أخبار وتحليل ومتابعة واقع البحر األبيض المتوسط 
بمنظور دولي صريح. ويهدف هذا الكتاب السنوي بالدرجة 
األولى إلى أن يكون أداة مفيدة لكل من يود أن يتعرف أكثر 

على واقع الفضاء األورومتوسطي.
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أمين عام االتحاد من أجل المتوسط )UfM(، برشلونة

تعيش منطقة البحر األبيض المتوسط اليوم تطورات هيكلية 
تتراوح بين التحوالت السياسية في الجنوب واألزمة التي لم 
تستطع أوروبا تجاوزها حتى اآلن. يجب علينا، نحن الذين 
نسعى إلى بناء عالقات متوسطية يطبعها السالم والرخاء، 
أن ندفع كال العمليتين إلى تحقيق مستويات أعلى من التعاون 
البحر  بقضية  المهتمون  نحن  أننا  كما  والتضامن.  والتبادل 
األبيض المتوسط نواجه تحدًيا جعل كل ما يحدث اليوم يعطي 

نقلة نوعية لعالقاتنا وليس خطوة إلى الوراء.
في هذا السياق يجب على االتحاد من أجل المتوسط أن يجد 
لهذه  القصير  التاريخ  في  جديدة  مرحلة  فتح  بصدد  مكانته 
المؤسسي  باالستقرار  تتميز  بمرحلة  األمر  يتعلق  المنظمة. 
في ظل اضطالع كل من األردن واالتحاد األوروبي بالرئاسة 
المشتركة عن دول الجنوب والشمال تواليا. تلعب المفوضية 
 External Action( األوروبية وجهاز الخدمة الخارجية
Service) دورا محوريا في هذه المرحلة الجديدة بتحويلهما 
االتحاد من أجل المتوسط إلى أداة متميزة في التعاون اإلقليمي 
لالتحاد األوروبي، وذلك في إطار سياسة الجوار. كما أنهما 
بلدان  في  سواء  باالنتماء  الالزم  اإلحساس  أيضا  يضمنان 
الشمال أو الجنوب. لقد بدأت دول الجنوب الشريكة تتحرك 
لمعاودة  كبيرة  فرصة  فينا  ترى  ألنها  ومكثف  نشيط  بشكل 

النمو وتعزيز مسارات التحول بها.
ترّكز األمانة العامة حاليا أنشطتها في مجاالت عمل معينة، 
األعمال  قطاع  وتنمية  والنقل  والتعليم  والمياه  الطاقة  مثل 
والمجتمع المدني. حيث سيكون بإمكاننا في األشهر القادمة 
تنفيذ المشاريع األولى الموجهة إلى تزويد سكان غزة بالمياه 

وكذا  فاس  مدينة  في  جديدة  أورومتوسطية  جامعة  وبناء 
السريع  الطريق  من  المتبقية  األشطر  بين  الربط  استكمال 
العابر لمنطقة المغرب العربي. إننا نسعى بجدية وتفان إلى 
توسيع هذا األفق من الفرص الضرورية للغاية لتحقيق مزيد 

من التفاهم بين الضفتين.
يجب علينا االعتراف بأننا لسنا وحدنا في هذه المهمة. حيث 
من  تمكن  قد  المتوسط  أجل  من  االتحاد  يكون  أن  يشرفني 
في  أيضا  يعملون  آخرين  فاعلين  مع  تنسيق  آليات  وضع 
العربية  الدول  وجامعة   5+5 الحوار  غرار  على  المنطقة 
البنك  مع  مهمة  روابط  أقمنا  كما  العربي.  المغرب  واتحاد 
األوروبي لالستثمار )EIB) والمؤسسات المالية الدولية التي 
دورا  اليوم  تلعب  أن  المنتظر  من  والتي  المنطقة  في  تنشط 
العمل.  فرص  وخلق  والنمو  االنتعاش  تحقيق  في  محوريا 
نطمح إلى بلوغ التكامل مع جميع المؤسسات التي من شأنها 
أن تساهم في استئناف عالقاتنا. إن اتحادنا سيوفر لنا األدوات 

الالزمة لتحقيق هدفنا.
أظن أن قضية االتحاد من أجل المتوسط تستحق هذا االهتمام 
ألننا بحاجة إليها أكثر من أي وقت مضى، وأظن أن الكثير 
من المواطنين في المنطقة يشاطرونني نفس األحاسيس. إن 
مستقبل منطقتنا وأواصر التعايش بين جميع الثقافات واألمم 
التي تعيش هنا يوجد على المحك في ظل هذه اللحظات التي 
نعيش فيها موجات التغيير والتحول. يجب علينا اليوم بالذات 
أن نعبر عن كل طموحاتنا التي يجب أن تحظى بدعم سياسي 

قوي.
فقط عن طريق تضافر الجهود سنكون قادرين على االستجابة 
لتوقعات الكثير من شباب المنطقة الذين يجب أن نضمن لهم 
مستقبال أفضل. وبالتالي، فإن هذه المرحلة الجديدة التي نحن 
التالية:  الركائز  على  تستند  أن  يجب  إليها  الدخول  بصدد 

توفير فرص العمل وتحقيق التنمية والخروج من األزمة.

دفعة جديدة للعالقات في منطقة البحر األبيض المتوسط
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 محاضر بجامعة باريس 
)Université Paris VIII(

اإلجماع الثوري

الثاني) 2011 في تونس كانت في  يناير )كانون  إن ثورة 
بدايتها ثورًة اجتماعيًة تجد أصولها في صعوبات اقتصادية 
منطقة  في  عام 2008  هامة  احتجاجات  سبّبت  واجتماعية 
إلى  األسباب  نفس  أدت  سنوات  بثالث  وبعدها  قفصة. 
احتجاجات عنيفة في منطقة وسط البالد، امتدت بعد ذلك إلى 

مجمل المناطق، وتحولت إلى أزمة سياسية كبرى.
 2010 األول)  ديسمبر)كانون  في  التونسية  االنتفاضة  إن 
شرائح  كل  احتشاد  تُبرز   2011 الثاني)  )كانون  ويناير 
المجتمع. وانطالقاً من سيدي بو زيد، المدينة الصغيرة بوسط 
البالد، اندلعت األحداث بعد إضرام بائع متجول شاب للنيران 
في نفسه يوم 17 ديسمبر )كانون األول) 2010. ومن اليوم 
التالي، انضم نقابيون محلّيون لالنتفاضة. وطالت االحتجاجات 
مقرات  على  المتظاهرون  استولى  حيث  القريبة،  البلديات 
الحاكم  الديمقراطي  الدستوري  التجمع  وحزب  الشرطة 
واإلدارة المحلية. وعملت السلطة على إخماد الثورة بالقنابل 
المسيلة للدموع والهراوات، ولكن اعتباراً من 24 ديسمبر 
الرصاص  بإطالق  األوامر  الشرطة  تلقت  األول)  )كانون 

الحي على المتظاهرين.
وقام نشطاء اإلنترنت – الفاعلون منذ نهاية عقد التسعينات – 
بنشر المعلومات المتعلقة بموضوع اشتعال محمد البوعزيزي 
الحياة  بين  بالعاصمة  البليغة  الحروق  مستشفى  في  الراقد 
والموت، وتلك المتعلقة بالقمع البوليسي المتفشي هنا وهناك 
ويقدر  بمستخدميه،  الفيسبوك  ولعب  المتظاهرين.  ضد 
ماليين  عشرة  تعدادها  بلد  في  ونصف  بمليونين  تعدادهم 
نسمة، وكذلك الهواتف المحمولة، لعبوا دوراً هاما في إذاعة 

ديسمبر   26 يوم  ومنذ  المتظاهرين.  حشد  وفي  المعلومات 
المكاتب  أمام  )كانون األول) 2010 قامت ِعدة مظاهرات 
 (UGTT( "للشغل التونسي  العام  "االتحاد  لمركز  المحلية 
النقابي. أصبحت تلك النقابة إذن عاماًل فاعاًل في االنتفاضة 
وقررت تنظيم إضراب دوري مصحوب بمظاهرة، على أن 
يأخذ كل مكتب إقليمي يوماً لإلضراب. وفي يوم 12 كانت 
بها  شارك  مظاهرة ضخمة  نظمت  من  هي  مدينة صفاقس 
100 ألف شخص، وفي يوم 14 يناير )كانون الثاني) أتى 

دور تونس العاصمة لتنظم مظاهرتها.
والشرائح  واألعمار  األوساط  كل  من  المتظاهرون  واحتج 
الحرية  وافتقاد  للنظام  القمعية  الممارسات  ضد  االجتماعية 
وضد الفساد. وكان أول الشعارات التي ُسمعت منذ ديسمبر 
)كانون األول): "التشغيل استحقاق، ياعصابة الُسّراق". وهو 
هتاف جمع كل من يعانون من البطالة ويرون في بطانة بن 

علي طائفًة مسيطرة على الموارد االقتصادية والسلطة.
التونسي  الشعب  مطالب  بين  تفصل  التي  المسافة  وأشعلت 
 13 يوم  األخير  خطابه  ففي  الحركة.  الرئيس  وعروض 
يناير )كانون الثاني) لم يعلن الرئيس عن مغادرته الوشيكة، 
بل وعد أنه سيقوم بها في 2014، وصرح أنه كان قد ُخدع 
في مدى اتساع األزمة، واقترح حزمة إصالحات. وكعالمة 
على أزمة واضحة، فوعود بن علي شملت مجاالت شديدة 
الرقابة  إلى  األساسية  السلع  أسعار  تخفيض  من  االختالف 
لكنه  حقيقية.  بديمقراطية  الوعد  وأيضاً  اإلنترنت،  على 
رئيس  ضعف  مدى  عن  يكشف  بالذنب  متأخر  اعتراف 
وتوحيدهم  التونسيين  استثارة غضب  إلى  أدى  وقد  الدولة، 
في مواجهة رئيس يحاول كل ما بوسعه للبقاء في السلطة. 
وقد كشفت الصورة المثيرة المخزية لسلطة مائعة ورئيسها 
عن انقالب في وضع األمور. بدا بن علي وحيداً، محروما 
ضاعت،  قد  كانت  الشرطة  التقليديين:  حلفائه  دعم  من 
وأعضاء التجمع الدستوري ال أحد يراهم، ورفض الجيش 
إطالق النيران على الشعب الذي سرعان ما سيتآخى معه. 
الثاني)  )كانون  يناير   14 يوم  فجر  في  التالي،  اليوم  وفي 

بعد الربيع: المراحل االنتقالية في العالم العربي

 من الثورة إلى مشروع الديمقراطية: 
صعوبات المرحلة االنتقالية في تونس
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الشعور  سيعطي  العاصمة  علي  بن  يغادر  وبينما  الشهير، 
سلطة  استبداد  ثقل  تحت  رزح  الذي  للشعب  امتثل  بأنه 

شخصية لدولة بوليسية أخضعته.

لقد تم وضع فاصل بين من فكروا أن الثورة 
يجب أن تفتح صفحة بيضاء، وأولئك ممن 

فسروا وجودهم في الحكومة بالخوف من فراغ 
مؤسسي، كأحمد ابراهيم ونجيب الشابي

ولكن هذه الجموع التي وحدها الغضب والتعبير عن رفض 
جذري لنظام ليس لها أب أو دين أو أيديولوجيا. وبين 17 
ديسمبر )كانون األول)، تاريخ احتراق محمد البو عزيزي، 
و14 يناير )كانون الثاني) لم تُعبّر األيديولوجيات التقليدية، 
سواء اليسارية أو اإلسالمية، عن نفسها. الجموع المحتشدة 
التي احتلت الشارع لم تكن منقسمة. وفي الواقع فإن حداثة 
هذه الثورة تكمن في تمحورها حول أيقونة البوعزيزي، ذلك 
البائع المتجول الشاب الذي يتعرف الجميع على نفسه فيه، 
كذلك في تمحورها حول خيال متصفحي اإلنترنت. إنه التقاء 
أطلق  اللقاء  وهذا  وافتراضي،  واقعي  عموميين،  فضائين 
حركة من العصيان المدني تهيكلت حول شعارات وعبارات 
مختلفة كان من أكثرها بالغة "الشعب يريد". فتقديم الشعب 
بوصفه كياناً حراً مستقاًل يتوجه إلى النخبة الحاكمة قد أدى 
كان  قرن  نصف  مدى  على  المعتاد.  الخطاب  انقالب  إلى 

التونسيون يشاهدون النخبة تتحدث إلى الشعب.

إنشاء مؤسسات مؤقتة

أنماط من  التالي لمغادرة بن علي، َطرحت ثالثة  اليوم  في 
المراقبين  بعض  الثورية.  العملية  على  نفسها  التهديدات 
يتركها.  لن  السلطة  استلم  الذي  الجيش  أن  حينها  اعتقدوا 
واعتقد البعض اآلخر أن المستفيدين من نظام بن علي قابلون 
لتنظيم ثورة مضادة. وفي النهاية يمكن عرقلة تأمين التحول 
الفراغ  ولتالفي  الفاعلين.  والالعبين  المؤسسات  لنقصان 
الثاني)  )كانون  يناير   15 يوم  من  اعتباراً  المؤسسي، 
لفؤاد  الدستوري  المجلس  خول  فقد   ،57 المادة  وبموجب 
الجمهورية  النواب صالحيات رئيس  المبزع رئيس مجلس 
لمدة 60 يوماً. وفي 17 يناير )كانون الثاني) تم تشكيل أول 
حكومة وحدة وطنية برئاسة محمد الغنوشي، رئيس وزراء 
بن علي منذ 1999 وعضو الديوان السياسي بالحزب الحاكم 

منذ 2002.

ضمت هذه الحكومة وزراء قدامى من عهد بن علي، ولكن 
رئيسها َعيّن أيضاً وزراء من المعارضة كنجيب الشابي رئيس 
األقليمية  التنمية  وزارة  في  التقدمي  الديمقراطي  الحزب 
والمحلية، وأحمد ابراهيم من حزب التجديد )الحزب الشيوعي 
سابقاً) وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى 
بن جعفر من حزب التكتل وزيراً للصحة العامة. وقد رفض 
هذا األخير المنصب احتجاجاً منه على وجود وزراء قدامى من 
حزب التجمع الدستوري الديمقراطي. وفي 18 يناير )كانون 
الثاني) قرر االتحاد العام للشغل ترك الحكومة لألسباب نفسها. 
لقد تم وضع فاصل بين من فكروا أن الثورة يجب أن تفتح 
الحكومة  في  وجودهم  فسروا  ممن  وأولئك  بيضاء،  صفحة 
بالخوف من فراغ مؤسسي، كأحمد ابراهيم ونجيب الشابي. في 
الحكومة الثانية جمع الغنوشي عددا من التكنوقراط. وبالنسبة 
لهذه الحكومة ، فإن التحول كان ينبغي أن يتم من خالل إجراء 
انتخابات رئاسية في غضون بضعة أشهر، حتى قبل مراجعة 
الدستور. ولكن المشروع تمت معارضته من ِقبل جبهة للرفض 
تشكلت تحت اسم "جبهة 14 جانفي" لمعارضة بقاء اإلطار 
الدستوري القائم. وقد تشكلت من ناشطين من اليسار التونسي 
والنقابيين وطالبت هذه الجبهة بحل كل المؤسسات الموروثة 
من النظام القديم، كالبرلمان ومجلس الشيوخ والمجلس األعلى 
للقضاء. وقد دعت إلى انتخابات لجمعية تأسيسية خالل عام. 

وانضم إليهم في الحال 28 جمعية وحزباً سياسياً.
وفي الواقع فإن هذين الحكومتين واجهتا مهمة صعبة، ألن 
طريق  عن  الهيمنة  سلطة  من  باالنتقال  متعلقاً  كان  األمر 
الخوف والقمع إلى السلطة الشرعية. هذا االنتقال لم يكن فقط 
مؤسسي، لكنه كان أيضاً رمزياً وحضور وزير قديم من عهد 
بن علي على رأس الحكومة ال يرمز أبداً إلى القطيعة. وعلى 
نطاق أوسع تمحور الجدال حول السؤالين الهامين: هل يجب 
القطع مع الماضي، أو العمل في استمراريته مع قبول رجاله 

ومؤسساته لتجنب الفراغ السياسي والفوضى؟
الدولة  مرجعية  شغلت   2011 )آذار)  مارس  من  اعتباراً 
فعندما  المؤسسي.  الفراغ  ومؤقت  جزئي  بشكل  البورقيبية 
قايد  باجي  الحكومة  تولّى  الثانية  الغنوشي  حكومة  رحلت 
السبسي، وهو وزير قديم من عهد بورقيبة. تنفيذيو بن علي 
وهذه  شرعيين.  كونهم  من  أكثر  التسوية  من  كنوع  بدوا 
باللجوء  التحول  نظمت  التي  هي  المؤقتة  الثالثة  الحكومة 

للبراجماتية وبوضع مسافة بينها وبين حقبة بن علي.
السبسي دستور 1959 وتعامل بحزم مع موجة  قايد  علق 
المظاهرات التي تجمهرت حول مقر الحكومة بالقصبة. قام 
الوطنية  واللجنة  الثورة  لحماية  الوطني  المجلس  بحل 
لتحقيق  العليا  "الهيئة  إلى  تحول  وقد  السياسي  لإلصالح 

أهداف الثورة واإلصالح السياسي واالنتقال الديمقراطي".
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في الواقع فإن تغيير اسم هذه الهيئة هو رمزي للغاية حيث 
أن التسمية الجديدة تتضمن ثالثة مصطلحات رئيسية: الثورة 
واإلصالح واالنتقال. وهي ترمز أيضاً لنهاية االنشطار بين 
المنطق الثوري ومنطق الشرعية. لكن التغير قد أثر أيضاً 
التخاذ  ليست سلطة  فهي  نفسها.  العليا  الهيئة  وظائف  على 
القرار، وهذه الهيئة التي يرؤسها القانوني عياض بن عاشور 
وظائفها  عملت  وقد  للتحول.  الحقيقي  المحرك  إلى  تحولت 
من  مكون  الخبراء  من  مجلس  مختلفين:  مستويين  على 
النقابية والسياسية  القوى  قانونيين، ومجلس آخر مكون من 
أو  ويقر  ليختبر  روحيين  زعماء  من  وأيضاً  واالجتماعية 
الخبراء.  مجلس  عليه  يطرحها  التي  النصوص  يرفض 
النصوص التي تم إقرارها والتصويت عليها بأغلبية أعضاء 
إلى  ثم  االنتقالية،  للحكومة  بعدئذ  تُرفع  العليا  الهيئة  مجلس 
يد  في  التنفيذية  السلطة  تبقى  وهكذا  الجمهورية.  رئيس 
للنصوص  بتحريرها  ولكن  الجمهورية.  ورئاسة  الحكومة 
تلعب الهيئة العليا دور السلطة التشريعية المؤقتة، وإلى حد 

ما دور البرلمان.
وفي 12 أبريل )نيسان) 2011 تبنت الهيئة العليا باإلجماع 
بنظام  انتخابات  القانون  جديداً. وقد حدد هذا  انتخابياً  قانوناً 
االقتراع النسبي وباحترام المساواة بين الرجل والمرأة. هذا 
الصغيرة  األحزاب  تشجيع  إلى  يهدف  االقتراع  من  النظام 
ويمنع تسيّد التكوينات الكبيرة في البرلمان. وقد كانت الهيئة 
بما لدورها من أهمية عرضة للنقد الحاد. فقد اشتكى البعض 
من ضعف التمثيل بالهيئة واضعين في المقدمة أنه لم تجتمع 
فقد تعرضت شرعيتها  الحساسيات. كذلك  في إطارها كافة 
ينتخبوا.  ولم  تعيينهم  تم  قد  أعضاءها  أن  باعتبار  للتشكيك 
وبالنسبة لبعض األحزاب، فقد تحولت الهيئة بشكل متطور 

إلى برلمان باالستيالء على سلطة الجمعية التأسيسية.

بناء الديمقراطية 

بن  بمغادرة  افتُتحت  التي  األولى،  االنتقالية  المرحلة  أُقفلت 
أكتوبر  بانتخابات 23  الثاني)،  )كانون  يناير  علي في 14 
التاريخية  االنتخابات  لهذه  كان   .2011 األول)  )تشرين 
تحدي انتخاب 217 عضوا للجمعية التأسيسية الجديدة، وفي 
تغير سياسي حقيقي وضعت حدا لنصف قرن من التالعب 
انتخابي  بقانون  بعناية  لها  التحضير  تم  لقد  االنتخابات.  في 
توافقت عليه كل األحزاب السياسية المرخصة. وهو كعامل 
محوري في عملية التحول فإن القانون االنتخابي تم إعداده 
الماضي  في  كانوا  المدني  المجتمع  في  فاعلين  ِقبل  من 
مهمشين وأحيانا مقموعين بسبب معاركهم من أجل حقوق 

اإلنسان ودولة القانون. هذه الوجوه الرمزية اختارت بدورها 
وقوائم  االنتخابية  بممارساته  الماضي  مع  رمزية  قطيعة 
أعد من  الداخلية. كل شيء  لدى وزارة  الموجودة  الناخبين 
جديد، بصناديق انتخابية جديدة للحدث الرئيسي في تحول ما 

بعد الثورة.
وعكست نتائج االنتخابات تغيراً شاماًل في المشهد السياسي. 
بنسبة  االنتخابات  اإلسالمي  "النهضة"  حزب  واكتسح 
%41.47، وحصل على 89 مقعداً في الجمعية التأسيسية. 
بقيادة منصف  الجمهورية  أجل  المؤتمر من  وحصل حزب 
حصل  فيما  مقعداً،   30 على  القومي)  )اليسار  المرزوقي 
التكتل بقيادة مصطفى بن جعفر )ديمقراطي اجتماعي) على 
الشعبية"، وهي  "العريضة  في  المفاجأة  وكانت  مقعداً.   20
وقد  لندن،  في  مقيم  تونسي  ثري  أعمال  أعدها رجل  قائمة 

جاءت في المركز الرابع.
وتبيّن هذه النتئاج أن التونسيين لم ينتخبوا برامجاً في الحقيقة 
إن  الماضي.  مع  القطيعة  جّسدوا  من  انتخبوا  هم  ما  قدر 
النصر الذي أحرزته األحزاب الثالثة التي ستتبوأ أماكنها في 
الجمعية يُبرز ميالد مركز جديد حيث يحمل الفاعلون رسالة 
األولوية  وإعطاء  الديمقراطية،  قواعد  احترام  مزدوجة: 

للتقاليد والهوية العربية اإلسالمية.
ولكن بأخذ تركيب القانون االنتخابي نفسه في االعتبار، فإن 
يحكم وفق  أن  بد  أحزاب ال  ثالثة  المكون من  المركز  هذا 
ائتالف غير مسبوق في تونس. فهذه الترويكا غير متوافقة 
العمل  أيديولوجياً وعلى الرغم من ذلك، هم مجبرون على 
أداء  في  التصدعات  ظهرت  ما  وسرعان  مشترك.  بشكل 
منها على  كل  في  ثم  أواًل،  الثالثة  األحزاب  بين  الحكومة، 

حدة.
الثالثة  األحزاب  قادة  يتقاسم  التأسيسية،  الجمعية  إطار  في 
الوظائف السياسية لهذه المرحلة االنتقالية التي يجب أن تقود 
التونسيين إلى انتخابات أخرى ال نعرف طبيعتها بعد: منصف 
رئيساً  الجبالي  وحمادي  الجمهورية،  رئيس  هو  المرزوقي 
إن صعوبة  التأسيسية.  الجمعية  بن جعفر  ويرأس  للوزراء، 
العمل بشكل تزاملي في حكم البالد وفي وضع دستور تفاقمها 
التوترات الدائمة التي تظهر أحياناً في شكل صراع بين فريقين 
متمايزين بوضوح في المجتمع التونسي. ولو كان هناك فريقان 
يتواجهان منذ مغادرة الرئيس بن علي، فإن الخطوط الفاصلة 
بينهما ليست واضحة. في معسكر "الحداثيين" هناك أحزاب 
اليسار واليسار المتطرف، وأيضاً جمعيات الدفاع عن حقوق 
المعسكر اإلسالمي هناك حزب  المواجهة، في  المرأة. وفي 
هذا  إطار  في  توجد  التي  الحركة  وأيضاً  بالطبع،  النهضة 
الحزب وتشكل ظهيراً متنوعاً له وتضم الجمعيات اإلسالمية 

وسلفيّي حزب التحرير وآخرين.
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الحداثيون، الذين يتم تعريفهم كليبراليين ينشطون في مجال 
يطالب  مواجهتهم  وفي  والنسوية.  التقدمية  القيم  عن  الدفاع 
وبحرية  اإلسالم،  على  يستند  للحداثة  بانتماء  اإلسالميون 
أيضاً  ولكن  اآلخرين،  حرية  حدود  فقط  تحدها  ال  فردية 
األخالقيات الدينية والفضيلة. وكل وضع من اإلثنين يعّرف 

نفسه كسلب لآلخر.

هذا النزال بين الحداثيين والمحافظين يتبلور 
حول وسائل اإلعالم، ويعتقد اإلسالميين أن 

تلك األخيرة ال تعكس نصرهم االنتخابي 
وموقعهم على رقعة الشطرنج السياسية

بمشهد  الثانية  التونسية  الجمهورية  تبدأ  بداية 2012،  وفي 
سياسي متحول بشكل كامل، وحيث يصعب إدراك مالمحه 
مهمتها  تأسيسية  جمعية  انتخاب  تم  فقد  للتونسيين.  بالنسبة 
وترك  العام.  عبراالقتراع  الثانية  الجمهورية  دستور  كتابة 
زعيما حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل بقبولهما 
يصعب  حزبيهما  في  فراغا  أعاله  المذكورين  المنصبين 
االستقاالت  بعد  االنشقاقات  حزبيهما  أصابت  وقد  ملؤهما، 
تحالف  يعجبهم  لم  الذين  نشطاؤهما  بها  تقدم  التي  المتعددة 
تم  فقد  وبذا  الترويكا.  إطار  في  اإلسالميين  مع  الحزبين 
إضعاف الحزبين المشاركين في الترويكا، مما زاد قلياًل من 
الكاريزمي راشد  الذي رفض زعيمه  النهضة  هيمنة حزب 
الغنوشي بشكل استراتيجي تولي أي منصب. وبشكل دوري 
حتى  أو  االجتماعية  أو  السياسية  األمور  في  استشارته  تتم 
الجاذبية  مركز  يمثل  الذي  "الحكيم"  دور  العباً  الدينية، 

السياسية.
أكتوبر )تشرين  انتخابات 23  وهكذا، وبعد عدة أشهر من 
من  الرغم  على  السياسي  التحول  عملية  تستمر  األول)، 
هشاشتها. وحقيقًة فإن اإلسالميين المنتصرين في االنتخابات، 
بهامش  االنتخابي  انتصارهم  ترجمة  في  صعوبة  يجدون 
المناورة السياسية. إنهم شرعيون، ويكررونها بغبطة لكنهم 
ال يملكون الخبرة السياسية، ولديهم صعوبة في التحول من 

جماهيري  لحزب  السري  العمل  في  نما  معارض"  "حزب 
يحكم البالد.

عن  كشفا  قد  واالنتخابات  التحول  فإن  أخرى،  ناحية  ومن 
باألغلبية  اإلسالميين  انتخبت  األولى  اثنتين.  تونسين  وجود 
ألنهم يجسدون في نظرها القطيعة مع حقبة بن علي، وأيضاً 
االستقامة. إنها تونس األكثر محافظة التي تعتقد أن التغيير 
سيأتي من صبغ الحياة السياسية بالنزعة األخالقية. وهناك 
تونس الثانية األكثر مياًل إلى النمط الغربي، وهي مهمومة 
حقوق  يخص  فيما  بورقيبة  حقبة  إصالحات  على  بالحفاظ 

المرأة والتعليم والصحة العامة.
المعسكرين،  بين  التوتر  أخذ شتاء عام 2012 مالمح  وقد 
النهضة  حزب  بين  أو  الشارع  في  أو  الجامعات  في  سواء 
الوطنية،  الدولة  بحداثة  المسكون  للشغل  العام  واالتحاد 
وحساسيته  الخاص  وبتاريخه  الحداثية  النخبة  وبأيديولوجيا 
التحررية، يبدو االتحاد أقرب إلى أفكار الحداثيين، لكنه في 
على  التأثير  يعتزم  ولكنه  سياسياً،  حزباً  ليس  الوقت  نفس 

مسار التاريخ الذي يتشكل، بدفاعه عن العمال والعاطلين.
وسائل  حول  يتبلور  والمحافظين  الحداثيين  بين  النزال  هذا 
اإلعالم، ويعتقد اإلسالميين أن تلك األخيرة ال تعكس نصرهم 

االنتخابي وموقعهم على رقعة الشطرنج السياسية.
بناء  فترات  في  معتادة  تبدو  قد  التي  الصراعات  وهذه 
الديمقراطية تدور على خلفية من أزمات اجتماعية واقتصادية 
طاحنة. فاألزمة االجتماعية التي كانت سبباً للثورة لم تعرف 
حاًل، بل هي تفاقمت على إيقاع إقفال المصانع، وتحت تأثير 
ندرة االستثمارات األجنبية والوطنية. إن انتعاش االقتصاد ال 
الحاكمين  بين  الثقة  تأسيس  يعاد  عندما  إال  يتم  أن  يمكن 
بين  الشقاق  عالمات  إن  آمن.  مناخ  وفي  والمحكومين 
مشروعين اجتماعيين مختلفين تعّقد المعطيات، وتبدو القطيعة 
بين الماضي والحاضر عصيًة على التعريف. فمضمون هذه 
القطيعة ليس واضحاً ألي شخص. ما الذي ينبغي أن نحتفظ 
به من الماضي؟ وعلى أي شيء تستند "قيم الثورة" الشهيرة 
التي يتقول بها الجميع؟ لو كانت هناك مطالب بالقطيعة من 
قبل المجتمع المدني، فلم تتم قطيعة مؤسسية مع ذلك، وقد تم 

التحول بسالم ألن القطيعة لم تكن واضحة وال شاملة.
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 قسم العلوم السياسية 
)AUC( الجامعة األمريكية بالقاهرة

اإلصالح السياسي ليس شيئا جديدا في مصر .في الحقيقة، 
عدد كبير من الوثائق المصرية حتى الحكومية منها تُظهر أن 
اإلصالح كان دائما يتصدر األجندة. إن االختالف بين مصر 
قبل وما بعد الخامس والعشرين من يناير )كانون الثاني) عام 
رأس  وعلى  حقيقيا  بات  اآلن  اإلصالح  أن  هو   2011
الثورة  بعد  ما  لمرحلة  عنه  غنى  ال  وشرطاً  األولويات 
نحو  يكون  أن  نأمل  انتقال  مصر،  في  االنتقالية  والمرحلة 

الديمقراطية.
طالبة سابقة كانت قد سافرت إلى الواليات المتحدة األمريكية 
كانت  األولى  إلّي رسالتين،  كتبت  الدكتوراة  درجة  لدراسة 
أهمية  أعوام. وعن غير قصد، حملت رسالتاها  أربعة  قبل 
رسالتها  في  السياسي.  اإلصالح  عن  المقالة  بهذه  تتعلق 
يتعلق  فيما  امتعاضها  عن  عبّرت   ،2008 عام  األولى، 
للعلوم السياسية. وشددت على أن  العليا  الدراسات  ببرنامج 
الديمقراطية"  "نظرية  كبير على  بشكل  يركز  كهذا  برنامج 
واستطالعات  اإلحصائية  والجداول  االنتخابي  والسلوك 
الرأي العام واحتماالت االختيار العقالني. أما رسالتها الثانية 
فقد وصلت قبل ثالثة أسابيع وكانت تحمل تغييرا كليا عن 
رسالتها األولى. لقد استطعت أن أرى أن استيعابها ألدوات 
انتهائها من  كبير مع قرب  بشكل  تقدم  قد  السياسي  التحليل 
كتابة رسالة الدكتوراة. ولكن الجدير ذكره أن الوضع القائم 
في مصر والشرق األوسط بشكل عام هو ما دفعها نحو تغيير 
ذات  واالنتخابات  الديمقراطية  حول  دراستها  وأن  رأيها، 
صلة. حتى قبل المناظرة الرئاسية الرائدة في مصر يوم 10 
لرؤية  حضرت  المنطقة –  في  – األولى  )أيار)  مايو  من 
"النظرية  حول  مجردا  فكرا  سابقا  اعتبرته  لما  التطبيق 
الديمقراطية" و"السلوك االنتخابي". وفي ذات السياق كانت 

ثورة 25 يناير )كانون الثاني) حدثاً مهما فّرق بين مرحلتين 
"قبل" و"بعد". لكن الطريق نحو اإلصالح السياسي مازال 
هذه  العرضية.  االنتكاسات  وحتى  بالتحديات  ومليئا  طويال 
إيجابيات  يوضح  األول  القسم  قسمين.  في  منظمة  المقالة 
الحاضر، والذي يشّكل عمل  الوقت  السياسي في  اإلصالح 
الثاني،  الجزء  أما  مخرجاتها.  ويحدد  المسيرة  هذه 
اإلصالح  وأجندة  العام  النقاش  على  فيركز  وهواألطول، 
السياسي. أما البنود الثالثة لهذه األجندة فقد تم تخصيصها لما 

يلي:
دور  )ب)  التشكيل  مرحلة  في  السياسي  النظام  نوع  )أ) 
الدولة  بين  العالقات  وتطور  المدني  المجتمع  مؤسسات 
 ،(SCAF( المجتمع، )ج) دور المجلس األعلى العسكري
المجلس األعلى للقوات المسلحة – صاحب السلطة السياسية 
إن  والعسكرية.  المدنية –  بين  العالقة  الفعلية – ومشكلة 
ويثير  معا  المواضيع  يجمع  المقالة  لهذه  العام  االستنتاج 
تساؤالت فيما يتعلق بمستقبل اإلصالح السياسي في مرحلة 

ما بعد الربيع العربي.

السياق الثوري لإلصالح السياسي الحالي

أثناء كتابة هذه المقالة، وبعد ثالثين شهرا من سقوط مبارك، 
واثنين  التعديالت  والعديد من  أربع حكومات  شهدت مصر 
وأربعين وزيرا وأربعة اشتباكات دموية تنبىء بحرب أهلية، 
في  القدم  كرة  ومبارة  محمود  ومحمد  ماسبيرو  كحوادث 
ثالثمئة  نحو  خلّفت  االشتباكات  هذه  والعباسية).  بورسعيد 
قتيل، وأكثر من ألفي جريح، وأدت إلى المئات من االعتقاالت 
مبنى  دمر  الذي  الحريق  هائلة، من ضمنها  مادية  وخسائر 
تم  الذي  مصر"،  "وصف  عمل  يحوي  الذي  العلوم  مجمع 
إعداده في أواخر القرن الثامن عشر من قبل العلماء المرافقين 
أصبح  مصر.  على  الشهيرة  الفرنسية  حملته  في  لنابليون 
العديد يجدون أن التكلفة االقتصادية لثورة الخامس والعشرين 

بعد الربيع: المراحل االنتقالية في العالم العربي

اإلصالح السياسي في مصر
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بأمنهم  يتعلق  فيما  مرتفعة  باتت  الثاني)  )كانون  يناير  من 
اليومي. بينما يعتقد آخرون أن القتال من أجل إصالح سياسي 
ُدفعت  التي  المادية  والتكلفة  والطاقة  الوقت  يستحق  متوقع 
مسبقا، خاصة وأن مصر "تبدأ تاريخا جديدا" لها وللمنطقة. 
إن تحليل "صنع اإلصالح السياسي" يدعم هذه الفكرة. وكما 
هرم  على  يتربع  السياسي  اإلصالح  فإن  سابقا،  ذكره  تم 
الجديد  للسياق  كنتيجة  المنطقة  وكذا  المصرية،  األجندة 
المظاهرات، حتى  المظاهرات الضخمة. إن هذه  لتسونامي 
اآلن، أسقطت أربعة أنظمة في تونس ومصر وليبيا واليمن، 
للبقاء كسوريا والبحرين. وأنظمة أخرى ما زالت تصارع 
وحتى األنظمة التي التعاني من أية حرب أهليه، كالمغرب 
والجزائر واألردن والسعودية، بدأت تشعر بسخونة الوضع 
وبدأت بمشاهدة الكتابات على الجدران. في حين أن المغرب، 
على سبيل المثال، قّدم خطة شاملة لإلصالح الدستوري، نجد 
أن الملك السعودي عبدهللا، بعد عودته من رحلة عالج في 
الواليات المتحدة األمريكية، قدم لشعبه هبة تقدر بـ 36 بليون 
األردن  ملك  قام  مماثل  وبشكل  والعمل.  لإلسكان  دوالر 
األخيرة،  األشهر  خالل  عدة  مرات  حكومته  بتغيير  عبدهللا 
ترشحه  عدم  عن  نيته  أعلن  بوتفليقة  الجزائري  والرئيس 
لالنتخابات الرئاسية المقبلة. دعونا ال ننسى أن مبارك أعلن 
خضم  في  الرئاسية  لالنتخابات  الترشح  لعدم  نيته  عن 
للتنحي  عليه  الضغط  من  أيام  وقبل  الضخمة  المظاهرات 
فإن  محورية  كدولة  والثقافي  السكاني  ثقلها  وبسبب  تماما. 
األحداث في مصر تشكل المشهد في العالم العربي أجمع ولها 
تأثير "كرة الثلج" في المنطقة. إن االنتخابات في العاشر من 
اليمن  من  العرب  ماليين  ذلك.  على  مثال  هي  )أيار)  مايو 
والبحرين إلى الجزائر والسودان، تواجدوا بشكل مكثف في 
التي  مباشرة.المقاهي  االنتخابي  السباق  لمشاهدة  المقاهي 
في  إال  يحدث  ال  األمر  وهذا  تقدمه،  ما  أسعار  من  زادت 
حصول مباريات كرة القدم الهامة. وبشكل مختصر، مايحدث 
في مصر له من األهمية ما يتعدى حدودها، إن له تأثير يمتد 
تجارب  تحليل  فإن  لهذا  معد،  تأثير  المنطقة،  كافة  إلى 
يبلغنا  اإلخفاقات،  وكذلك  مصر– اإلنجازات  في  اإلصالح 
بالتأكيد عّما يحدث في هذا البلد، ولكنه يساعدنا أيضا على 
فهم اإلصالح في المنطقة، وخاصة في سياق االضطرابات 

المتصاعدة.

المكونات األساسية ألجندة اإلصالح السياسي 

بالرغم من أن أجندة اإلصالح مزدحمة، إال أن صدى كلمات 
نكروما )Nkrumah) يتردد: "ابحث عن المملكة السياسية 

الواليات  )كعدد  السياسي  الجانب  أولوية  إن  يتبع".  والباقي 
الرئاسية ونزاهة االنتخابات البرلمانية وتداول الحكم بدال من 
احتكاره من قبل الحزب الوطني الحاكم)، كانت قيد النقاش 
حتى قبل سقوط مبارك، ولربما كانت عامال فعاال. في مكتبتي 
الشخصية الصغيرة، عينات من كتب ومقاالت حول مصر 
في السنوات العشر األخيرة، تظهر أحد عشر كتابا وخمسة 
حساب  عدم  مع  األكاديمية،  المجالت  من  مقاال  وخمسين 
المئات من التقارير والمقاالت اإلعالمية. معظم هذه الكتابات 
تطور  بشأن  قلقين  وأكاديمين  أساتذة  قبل  من  إصدارها  تم 
النظام السياسي المصري، بالرغم من أن بعض هذه التحليالت 
الحزب  في  المؤثرة  السياسات  لجنة  في  أعضاء  من  أتت 
الوطني الحاكم )NPD). هذه اللجنة تولّى رئاستها جمال ابن 
اعتُبرت  الظل،  في  حكومة  تصبح  أن  من  وبدال  الرئيس، 
الحالية  األجندة  أن  ومع  في مصر.  الحاكمة  الفعلية  السلطة 
الرئاسية  )كالفترة  السابقة  العناصر  هذه  من  بعضاً  تدمج 

ومدتها) إال أنها تمنح أولوية لثالثة عناصر أساسية وهي: 

نوع النظام السياسي في مصر

لرأس  السلطة  المصري  السياسي  النظام  تقليدي منح  بشكل 
إن  والبرلمانيين.  للبرلمان  ومراعاة  نظر  لفتة  مع  الدولة، 
المشاركة البرلمانية فرضت نفسها بشكل رسمي خالل الحكم 
الملكي، وتالشت مع النظام الجمهوري. وكانت النتيجة أن 
السلطة أصبحت متركزة في يد الرئيس والمقربين منه .لقد 
السلطة  ناصر  امتلك  مبارك،  قبل  الجديد.  الفرعون  أصبح 
وقد  سنة.  السادات إلحدى عشرة  ثم  سنة  لمدة ست عشرة 
تركا منصبيهما فقط حين وفاتهما. أما مبارك فقد بقي لمدة 
ثالثين سنة، وكان مستعدا للمضي لفترة أخرى رغم بلوغه 
الفترة  تقليص  أجل  من  هو  اآلن  الدائر  النقاش  عاما.   83
وفرض  سنوات،  ست  منهما  كل  مدة  فترتين  إلى  الرئاسية 
صالحيات  وتقليص  األقل  على  واحد  رئيس  نائب  ترشيح 
الرئيس الُموّسعة. وهناك أقلية ذهبت برأيها بعيدا حد إقامة 
على  مسيطرا.  ال  حاكما  الرئيس  فيه  يكون  برلماني  نظام 
الرغم من ذلك، فإن هذا الرأي ال يمكن أن يسود في النقاش 
السياسي الحالي. وبدال من ذلك يصب التركيز على تقليص 
الفترة الرئاسية إلى واليتين وإمكانية ُمساءلة الرئيس وجعل 
الوجود  لموازنة  محاولة  هناك  لكن  شفافية.  أكثر  دوره 
السائدة  السياسية  مصر  ثقافة  فإن  وصالحياته،  الرئاسي 

وتقاليدها ليست مستعدة بعد لجعل الرئيس على الهامش.
فيما يتعلق بنوع النظام السياسي، الرئاسي أو البرلماني أو ما 
بينهما، هناك مجموعة من العوامل يجب أخذها في االعتبار. 
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نظاما  متضمنا  القوى  كفصل  كبيرة  قضايا  تتضمن  وهي 
صريحا  اآلن  حتى  يكن  لم  وإن  مستقال.  وتنفيذيا  قضائيا 
ومفصال في النقاش الدستوري، فإن اإلصالح السياسي يجب 
يكن مستقال. وعلى  لم  إن  منحاز،  إعالما غير  يتضمن  أن 
الرغم من ذلك، فإن النقطة األخيرة كانت فاصلة في فرض 
السيطرة  المواطنين.  قمع  يكن  لم  – إن  الحكومية  السيطرة 
الحكومية عنت أن على اإلعالم حمل أخبار الرئيس )أو حتى 
أعضاء حزبه وأفراد عائلته) كأولوية كبرى، حتى وإن كان 
ف  مجرد تلقيه التهاني الموسمية من أعضاء حكومته. تصرَّ
األدمغة  لغسل  وآلتها  التنفيذية  للسلطة  اليمنى  كاليد  اإلعالم 
و"العنف الناعم". إن تاريخ السيطرة على اإلعالم هو الدافع 
نحو إلغاء وزارة اإلعالم واإلرشاد القومي. مع التحذير هنا 
أنه اليجب أن نتصور أن خصخصة اإلعالم والتي حدثت 
خالل السنوات األخيرة من نظام مبارك هي الحل. أظهرت 
كانوا  الخاصة  الفضائية  قنواتهم  أسسوا  الذين  أن  الخبرات 
أو  كرها  معه  متعاونين  األقل  على  أو  النظام،  من  مقربين 
لديهم  القنوات  لهذه  المالكين  أن  ذلك  إلى  أضف  طوعا. 
أجنداتهم الخاصة حيث تعكس وسائل إعالمهم هذا األمر، ما 
يتعلق  فيما  المفروضة صريحة  الدستورية  القواعد  تكن  لم 

باستقاللية األعالم. 

هذا النقاش حول تشكيل اللجنة التأسيسة 
لى  ُيظهر حالة العالقة بين الدولة والمجتمع واإ

الحاجة لتنظيمها في السياق الثوري الجديد

كل هذه القضايا هي معرض للنقاش حيث تدخل مصر مرحلة 
صياغة الدستور. إن النظام يرزح تحت خلل وثيقة مبادىء 
القانون المؤقتة التي تم تحضيرها على عجل وتم التصويت 
عليها بعد شهر من سقوط مبارك، في مارس )آذار) 2011. 
ذاتها  هي  الكتابة  مهمة  بها  أنيطت  التي  اللجنة  تشكيل  لكن 
بنسبة  الوثيقة  على  الموافقة  تمت  حيث  الجدل،  محل  كانت 
%78 خالل االستفتاء العام. من المفترض أن تكون األساس 
للدستور الجديد الذي صيغ من قبل 100 عضو من اللجنة 
نقاش.  موضع  أيضا  كان  األخير  تشكيل  ولكن  التأسيسية، 
إعداد هذا  أخذ على عاتقه  ثلثيه اإلسالمية  بأغلبية  البرلمان 
الفريق من داخل صفوفه، مع إغضاب قوى سياسية أخرى 
الدستور.  عملية صياغة  "بخطف"  اإلسالميين  اتهمت  التي 
دعوتهم  تمت  الذين  األعضاء  بعض  ذلك،  على  عالوة 
األول  االجتماع  مقاطعة  إلى  األمر  بهم  انتهى  للمشاركة 
ُمصّرين على أن اللجنة الـتأسيسة يجب أن تعكس "كل أطياف 
المجتمع المصري" وليس قوة العالقات بين أفراد المجلس. 

وأعاد  العسكري  األعلى  المجلس  تدخل  المأزق  هذا  إزاء 
الجميع إلى الدائرة األولى: للتفاوض على تشكيل اللجنة بـنسبة 
%50 على األقل بعضوية من خارج مجلس الشعب. واخذت 

على عاتقها اقامة هذا االمر من داخل نسيجه.
هذا النقاش حول تشكيل اللجنة التأسيسة يُظهر حالة العالقة 
السياق  في  لتنظيمها  الحاجة  وإلى  والمجتمع  الدولة  بين 
وشللها  التأسيسية  اللجنة  حول  الجدل  إن  الجديد.  الثوري 
القوة  توجد  أين  يظهر  العسكري  األعلى  المجلس  وتفاعل 
معالجتها  والتي ستتم  الحالي في مصر،  الوقت  في  الحقيقة 
حال التعامل مع العالقة العامة بين الدولة والمجتمع. وتظهر 
كمبدأ  والعسكرية  المدنية  بين  العالقة  قضية  السطح  على 

أساسي لإلصالح السياسي.

دور مؤسسات المجتمع المدني وعالقة الدولة بالمجتمع 

حتى وإن كان اإلصالح الحكومي ما زال في مرحلة انتقالية، 
أمر واحد يُعد واضحا: عالقة الدولة بالمجتمع وبشكل أساسي 
تمت إعادة بنائها، من حيث المضمون والتطبيق. ميدان التحرير 
تحّول من مكان للمظاهرات الضخمة إلى مكان للتبوء بصورة 
مصغرة للعالقات السياسية المختلفة بين المجتمع والدولة. لم 
تأتي  حيث  الخالص:  الحكم  نمط  لوجود  احتمال  هناك  يعد 
األوامر من األعلى والطاعة من اإلسفل.في الحقيقة، في بعض 
الحاالت نصل إلى الطرف المغاير تماما من غياب القرارات 

السلطوية والمبادىء التوجيهية. 
اإلضرابات  من  بالعديد  ملؤه  تم  السياسي  الفراغ  إن 
الطرق  وإغالق  المرور  حركة  ُّف  وتوق واالعتصامات 
هذه  والعامة.  الخاصة  الممتلكات  على  والتعدي  الرئيسية 
التجاوزات قد تكون انعكاسا لمحاوالت من قبل قوات "معادية 
للثورة" إلحباط العملية الثورية. ولكن هذه التجاوزات تعكس 
الدولة  عالقة  وضع  في  والرغبة  الدارج  السياق  أيضا 
بالمجتمع على أسس جديدة بعد فترة طويلة من القمع – ما 
أسميه بفرضية طنجرة الضغط – حيث انفجر غطاؤها في 
والدولة  المجتمع  بين  العالقة  تقاطع  وعند  المطاف.  نهاية 

.(CSOs( يكمن دور وعمل مؤسسات المجتمع المدني
بالرغم من أن مؤسسات المجتمع المدني المصرية قد تطورت 
من حيث الكم خالل السنوات الثالثين األخيرة، حيث وصل 
 Kandil( 2007 عددها إلى 24600 مؤسسة خالل عام
in Korany 2010, 49)، إال أن تأثيرها كان أقل كثيرا 
مما قد يتوقع نظير هذا الكم. حيث أن جزءا من تعريف الفجوة 
مؤسسات  عمل  وطريقة  سياق  إلى  يُعزى  الكم/ والنوع  بين 
المجتمع المدني )Abdel-Rahman 2004). إن العائق 



20
12

ي 
سط

تو
الم

22
يح

فات
م

الرئيسي الذي يقف أمام فاعلية هذه المؤسسات هي سياسات 
الدولة الصارمة وميلها نحو السيطرة. وفي أعقاب ثورة 25 
يناير )كانون الثاني)، لم تعد هذه هي المسألة. في الحقيقة، إن 
ميدان التحرير وتأثيراته لم تكن لتحدث دون ساللة جديدة من 
مؤسسات المجتمع المدني. مؤسسات راسخة وبشكل محايد 

خارج سرب األحزاب السياسية التقليدية. 
على سبيل المثال، حركة "كفاية" والتي ازدهرت بعد الغزو 
على العراق عام 2003، وخاصة بعد التعديالت الدستورية 
الزائفة عام 2004، هي خير مثال. إن قياداتها في منتصف 
أولئك  لكن  الشباب.  للناشطين  تجريبية  كقوة  عملت  شبابها 
الخاصة:  مؤسساتهم  إلقامة  اتجهوا  ما  سرعان  الناشطين 
كحركة السادس من أبريل أو نحن كلنا خالد سعيد – كناية عن 
الناشط الشاب الذي اعتُقل وُقتل من قبل شرطة اإلسكندرية 
عام W. Ghoneim:Revolution 2.0(.2009). هذه 
المؤسسات المدنية الشابة كانت العصب المحرك التي حركت 
الساللة  هذه  مبارك.  أسقطت  النهاية  في  والتي  المظاهرات 
الحوراية  البرامج  في  اليوم  تغلغلت  المؤسسات  من  الجديدة 
وأظهرت العديد من حمالت المترشحين للرئاسة، من المرشح 
اإلسالمي المعتدل عبد المنعم أبو الفتوح، إلى مرشحين شباب 
وثوريين كحامدين صباحي وخالد علي. إنهم يحشدون لتأسيس 
أحزاب سياسية جديدة: الدستور الذي أسسه الحائز على جائزة 
نوبل للسالم، محمد البرادعي) الرئيس السابق للهيئة الدولية 
للطاقة الذرية / IAEA). وقد انتفع الكثيرون من غياب القيود 
لتأسيس أنفسهم. وعلى الرغم من ذلك، فإن ميول الحكومة 
للسيطرة بدأت بالتالشي، وقد عادت للظهور وبقوة مع وجود 

تمويل خارجي لمؤسسات المجتمع المدني.
التمويل األجنبي، خاصة من المؤسسات األمريكية مثل "بيت 
وربطها  تضخيمها  تم   ،(Freedom House( الحرية" 
"باختراق مصر" و"تهديد األمن القومي". الحمالت اإلعالمية 
تضاعفت، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي )من بقايا 
حقبة مبارك)، وتم تغذيتها بتلميحات من قبل المجلس األعلى 
العسكري.بعض من المكاتب الرئيسية للمؤسسات األمريكية 
تم اقتحامها من قبل الشرطة، وبعض من أفرادها تم التحفظ 
عليهم في انتظار محاكمتهم. كل هذه األحداث وقعت رافعًة 
المجتمع  مؤسسات  وواجبات  حقوق  حول  التوتر  مستوى 
الخارجية  "بالمؤامرات  المهددة  الحديثة  مصر  في  المدني 

ووكالء الوطنية".
لهم  تم اإلفراج عنهم وُسمح  الوكالء األجانب  فجأة، هؤالء 
هذه  خاصة.  أمريكية  طائرة  متن  على  مصر  من  بالرحيل 
الحادثة عرفت في وسائل اإلعالم المحلية "بالتمويل األجنبي" 
تظهر اإلرباك فيما يتعلق بدور مؤسسات المجتمع المدني. 
في حاالت عديدة فإن العقل العام يربط العديد منها بالخارج، 

بسبب أن معظم تمويلها خارجي وما زال يفتقر للشفافية. إن 
بالمجتمع  الدولة  وعالقة  المؤسسات  لهذه  األساسي  الدور 
ومؤسسة  الرئاسية  االنتخابات  وينتظر  واضح،  غير  يبقى 

الرئيس المدني الجديد.
في هذه األثناء، كان المجلس األعلى العسكري هو الذي قرر 
أن العمالء األجانب من مؤسسات المجتمع المدني بإماكنهم 
مغادرة البالد. ورغم أن المجلس األعلى العسكري كان يضع 
في اعتباره أساسا العالقات مع الواليات المتحدة األمريكية، 
إال أن تصرفاته تُظهر بشكل كبير أين تكمن القوة الحقيقية 

لصنع القرار في مصر الحاضر.

العالقة المدنية – العسكرية

في يوليو )تموز) من هذا العام، سوف تحتفل مصر بالذكرى 
الوراثية  الملكية  الذي غير مصر من  60 النقالب 1952 
إلى جمهورية. أظهرت هذه السنوات الستين للعديد أن مصر، 
أن  حيث  عسكري،  مجتمع  عن  عبارة  مختلفة،  بدرجات 
رؤساء مصر كلهم كانوا من الجيش. بعد هزيمة عام 1967 
من  الحكم  وتولي  نفسه  تأهيل  إلعادة  الجيش  ومحاوالت 
ناصر، حاول الرؤساء المصريون ضبط التدخل العسكري 
في السياسة لحماية سلطتهم من االنتهاك العسكري. في عام 
1979 منحت اتفاقية السالم اإلسرائيلية المصرية الرؤساء 

الفرصة لصبغ الطابع المهني للجيش وجعله هزيال.
-1981( ومبارك   (1981-1970( السادات  من  كل  مع 
2011) جهاز األمن الداخلي رأى قوته تصعد على حساب 
الجيش. في فترة الست سنوات الممتدة بين عامي 2005-
2011، ارتفع اإلنفاق الرسمي على الجيش بنسبة 63.0%، 
ولكنه تضاعف في الشرطة إلى ثالثة أضعاف بما مقداره: 
%181.2 )وزارة المالية، الموازنة العامة: سنوات مختلفة). 
في  العشرين  أعضائه  خالل  من  الجيش،  كان  لقد  وأخيرا، 
بمبارك،  أطاح  الذي  هو  المسلحة  للقوات  األعلى  المجلس 
واستولى على السلطة في 11 فبراير عام 2011. ومنذ ذلك 
الوقت، تظهر األحداث أن المجلس العسكري هو في مركز 
القيادة – بشكل فردي – يعين أعضاء الحكومة وحتى يقوم 
على توجيه الشرطة. على سبيل المثال، في 7 أغسطس )آب) 
عين  طنطاوي،  المشير  العسكري  المجلس  رئيس   ،2011
15 محافظا جديدا، 11 منهم كانوا مستجدين على المنصب 
– المحافظون الجدد تم تعينهم بدال من انتخابهم – معظمهم 
كانوا شخصيات عسكرية أو أعضاء قدامى في النظام القديم، 
قبطيا"  أو  أنثى  أو  السن  في  صغيرا  منهم  أحد  يكن  ولم 

(Wikipedia، تم تحميله في 2012/1/26).
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الحفاظ على  الجيش هي  نوايا  أن  المحللين في  يشك بعض 
السلطة لما بعد المرحلة االنتقالية، وأنه منشغل في التخطيط 
لمستقبل السيطرة – ليس بالضرورة سلطة مدنية ولكن فوقها 
وأكثر منها. اللواء ممدوح شاهين،عضو في المجلس األعلى 
العسكري، أعلن في مايو )أيار) 2011 أنه بموجب الدستور 
الجديد، يجب أن يُمنح الجيش المصري "نوعا من الضمان" 
لنية  آخر  انعكاس  الرئيس".  لنزوة  معرضا  يكون  لن  بأنه 
وثيقة  هو  صدارته،  وحتى  الكلية  بنيته  حماية  في  الجيش 
عن   2011 أواخر  في  السابق)  الرئيس  )نائب  سالمي 
هذه  تسريب  تال  الذي  الجدل  السياسي".  النظام  "مستقبل 
موازنته  بقاء  على  فقط  يُصر  لم  الجيش  أن  أوضح  الوثيقة 
بعيدا عن السيطرة المدنية، بل أراد الحصول على سلطه حق 
النقض في قضايا ليس بالضرورة ذات طبيعة عسكرية. في 
العسكري،  األعلى  المجلس  أعلن  لالعتصامات،  استجابة 
وبشكل متكرر، أنه ينوي نقل السلطة بمجرد انتهاء االنتخابات 
الرئاسية، ربما بحلول يونيو )حزيران) 2012. في الحقيقة، 
سيفي  العسكري  المجلس  فإن  الحالية،  الظروف  فشل  مع 

بوعده عن طيب خاطر أو عكس ذلك. 
المشكلة، بكل حال، أن اإلصالح السياسي المصري ومستقبله 
ليس نقل السلطة الرسمية من المجلس العسكري. إن القضية 
الحقيقة هي نية الجيش في أن يكون صانع الَملك األعلى. إنه 
يعكس تناقضه الخاص "كتجسيد لإلرادة الوطنية" وخالص 
مصر في األذهان المعادية للعقلية الشفافة، وضع الحكم من 
غير  الناشطين  مصالح  إبقاء  على  وإصرارها  القيادة،  قبل 
سبيل  على  المدنيين.  وأشراف  سيطرة  خارج  العسكريين 
المثال، لم يعد سرا أن الجيش هو إمبراطورية اقتصادية. في 
عام 2009، حصد ما مقداره 1.8 بليون جنيه مصري )تقريبا 
300 مليون دوالر) وبلغت مبيعات منتجات القطاع العسكري 
 Al-Ahram,( ،(3.6 بليون جنيه )أو 600 مليون دوالر
Oct 29, 2009). هذا إلى جانب سيطرة الجيش على جزء 
هام من قطاع العقارات. عالوة على ذلك، فإن "امبراطوريته 
ضمنها  من  رئيسية،  اقتصادية  مجاالت  تطول   الممتدة" 
وأفران  المدعوم  الخبز  إنتاج  )خطوط  الغذائية   المواد 
وإعادة  واألبيض،  األحمر  اللحم  من  مختلفة  وأنواع  الخبز 
تدوير النفايات القابلة لتحلل وغير القابلة لتحلل 118 منشأة)، 
غاز  محطات  عبر  والوقود  المكرر  الغاز   وتوريد 
 International Crisis Group: Lost in( "الوطنية"
)كانون  ديسمبر  في   .(2012:22 أبريل   ،Transition
أزمة  من  للخروج  الحكومة  ولمساعدة   ،2011 األول) 
اقتصادية محتمة، قدم لها قرضا بقيمة بليون دوالر. ويستطيع 
أن يخمن المرء قيمة رأس مال الجيش الذي منح هذا القرض 
الهائل. باإلضافة الى "قوة السالح"، وهو األمر المميز في أي 

قوة  المصادراالقتصادية هي مصدر  مؤسسة عسكرية، هذه 
هائلة ،خاصة في سياق صنع مستقبل الفترة االنتقالية. مصادر 
إلى  ترجمتها  يمكن  واالقتصادية –  – العسكرية  هذه  القوة 
العميقة":  "مصر  تسميتها  يمكن  ما  على  الُمحكمة  السيطرة 
بيروقراطية البلد الحاكمة والمؤسسات اإلقليمية. مؤخرا، مجلة 
للجنراالت  مصر  "جمهورية  اسمتها  الخارجية  السياسة 
محافظا  يصبح  الكبير  المسؤول  التقاعد،  فمنذ  المتقاعدين"، 
للمحافظة أو رئيس مدينة، أو رئيس حي في إحدى المدن، أو 
مديرا ألحد المصانع أو الشركات المملوكة للدولة أو الجيش. 
أو حتى يدير مرفأ أو شركة نفط كبيرة. هذه المجموعة المتميزة 

تبوأت معظم المناصب العليا في الدولة 
)مجلة السياسة الخارجية، 9 مايو )أيار) 2012). بالفعل، 
واالقتصادية  السياسية  الموارد  من  القدر  هذا  احتكار  إن 
المدنية  العالقة  يجعل  قد  أو شفافيتها –  – واألشراف عليها 
العسكرية وإصالح القطاع األمني على قمة أجندة اإلصالح 

السياسي.
لالنتخابات  األولى  الجولة  كانت  المقال،  هذا  كتابة  أثناء 
الرئاسية قد شارفت على االنتهاء دون إعالن النتائج الرسمية. 
بالجولة  تتنبأ  ذلك،  من  الرغم  على  الرسمية،  غير  النتائج 
المرشحين  من  اثنين  بين  )حزيران) –  يونيو  – في  الثانية 
المتصدرين. أحدهما من اإلخوان المسلمين، في الحقيقة هو 
من  واآلخر  والحرية"،  "العدالة  السياسي  الحزب  رئيس 
النظام القديم، وفي الحقيقة هو رئيس وزراء مبارك وطالبه 
السابق في الكلية الجوية. المصريون يواجهون معضلة، ألنه 
يبدو من الوهلة األولى وللمتشائمين وكأن ثورة 25 يناير لم 
تحصل أبدا. بالرغم من المبالغة، يمكن دحض هذا الرأي إذا 
تمت عملية اإلصالح السياسي، التي تتصدر األجندة، بنجاح. 
إن معضلة المصريين، ليست في معرفة ما هو إيجابي آلفاق 
اإلصالح السياسي، إذ أنه وألول مرة منذ ستين عاما الشعب 
البرامج  إن  الفرق.  يُحدث  اختياره  بأن  يشعر  الشارع  في 
"صالون  التلفزيوني  البرنامج  في  والنقاشات  الحوارية 
القاهرة" تشير إلى "الشعور بحق الملكية"، أن باستطاعتهم 
تشكيل مستقبل بالدهم. لقد اثبتوا أيضا مشاركتهم السياسية 
لم  أشخاص  بفوز  الرئاسية  )شباط)  فبراير  انتخابات  في 

يكونوا برلمانيين من قبل بنسبة 81.2%.
بغض النظر، يعتقد الكثيرون بأن البرلمان الجديد، بأغلبيته 
التي تجاوزت الثلثين من األسالميين، هو بالفعل تغيير، ولكن 
في االتجاه الخاطىء. فعلى سبيل المثال، بدل المضي قدما 
للتراجع  نحو تحقيق المساوة بين الجنسين، هناك مقترحات 
عنها. عالوة على ذلك، إن غالبية البرلمانيين تحاول احتكار 
تغيير  وحتى  مشاركتها،  عن  عوضا  السياسية  العملية  دمج 
للرئاسة  إسالمي  السابقة مع وجود مرشح رئيسي  وعودهم 
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بالهيمنة  استبدالها  تم  االنتهازية  السياسية  الساحة.  على 
العامة  من  والمرأة  الرجل  فإن  المثل  يقول  وكما  السياسية. 
األولى –  للمرتبة  المتنافسين  دفع  النظام عن طريق  أصلحا 
خالل  من  العادي  المواطن  لمناشدة  للرئاسة –  المرشحين 
المناظرة السياسية. طلب االستفتاء العام عوضا عن ضمان 
%90 مسبقا، وهي سابقة في مصر وحتى العالم العربي. لقد 
حدث بالفعل تغيير في التنشئة االجتماعية والثقافية للمصريين: 

لم يعد الرئيس فرعونا وال حتى شبه إله.
إن بناء مثل هذه الثقافة السياسية مهم للغاية كشرط أساسي 
لعملية إصالح سياسي حقيقي. هذه النتائج لإلصالح السياسي 
الذي يعد بدائيا تُظهر أن مصر تقف بالفعل في مفترق طرق 
مهم. بالرغم من أن نتائج اإلصالح السياسي ليست واضحة، 
إال أن تحليل العملية ذاتها يمكن أن ينبؤنا من هم الفاعلون 

حقا وأجنداتهم ووسائلهم لتشكيل السياق لما بعد 25 يناير.

استنتاج

في الجزء األول، بدأت هذه المقالة تحليالتها بوضع إيجابيات 
اإلصالح السياسي في سياق الحاضر، والتي تشكل آلية عمل 
هذه العملية وتحدد نتائجها. أما الجزء الثاني، وكان األطول، 
فقد ركز على النقاش العام وأجندة اإلصالح السياسي. ثالثة 
أسس من هذه األجندة تم التوصل لها: 1) نوع النظام السياسي 
المجتمع  مؤسسات  دور   (2 التشكيل،  مرحلة  في  زال  ما 
المدني وعالقة الدول بالمجتمع المتطورة 3) دور المجلس 
األعلى العسكري – المالك الفعلي للسلطة السياسية – ومشكلة 
العديد من اآلراء  المقالة حللت  المدنية العسكرية.  العالقات 
منها  القديمة  مختلفة،  سياسية  قوى  خالل  من  والتفاعالت 

والحديثة. إذن ما هي النتائج التي يمكن استخالصها؟
هذه  فإن  لذا،  بعد،  تكتمل  لم  السياسي  اإلصالح  نتائج  إن 
المقالة ركزت "على العملية في طور التكوين". هذه المقاربة 
إن  الشارع.  لما يحدث في  ديناميكيا وأقرب  التحليل  جعلت 
نتائج عمليه اإلصالح السياسي الحالية ستتأثر، إن لم تُحدد، 
بمرحلة ما بعد ثورة 25 من يناير، والتي لم تفرض قوى 
سياسية جديدة، بل لقاء هذه القوى مع بعضها البعض دون 
غطاء  إزالة  تسميته  على  اصطلحت  ما  إنه  قيود.  وجود 

طنجرة الضغط.
وبسبب مرحلة التوتر في مصر، إنه لمن السهل أن نصاب 
بشأن  والتشاؤم  اإلصالح  بطء  مع  واإلحباط  األمل  بخيبة 
على  أنه  هو  المقالة  هذه  تناقشه  ما  لكن  المستقبلية.  نتائجه 
الرغم من أن عملية اإلصالح السياسي ستكون طويلة وذات 
بالفعل  لقد حققت  الصحيح.  الطريق  أنها على  إال  تحديات، 

المثال من خالل تحديد مواضيع  النتائج، على سبيل  بعض 
هذه  متابعة  تتم  كيف  إظهار  خالل  ومن  الحاسمة،  األجندة 
اآلن  مليء  السياسي  الجو  فإن  ذلك،  على  العملية.وعالوة 
بالدها  مستقبل  في  تملك حصة  والتي  جديدة  سياسية  بقوى 
جديد  إحساس  األجندة.هناك  هذه  وتنفيذ  تعزيز  في  وفاعلة 

باالنتماء من قبل الرجل والمرأة في الشارع .
هذا الجانب األخير هو شرط مسبق ألي عالقة متوازنة بين 
بالفعل  للحياة، هي  قابلة  المجتمع والدولة وعالقة اجتماعية 
السياسي. تكمن أهمية هذه اإلنجازات في  جوهر اإلصالح 
السياسي  اإلصالح  خارطة  وأسس  بأصول  تخبرنا  أنها 
وعمليته. مخطط كهذا وعمليته هما المفتاح الرئيسي لمستقبل 
مصر، والذي يمنح الوزن الجغرافي والثقافي والديمغرافي 

لهذا البلد وللمنطقة العربية بشكل عام.
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أستاذ العلوم السياسية واستشاري في شؤون العالم العربي 
واإلسالمي، باريس

سيترك عام 2011 بالتأكيد أثره في النفوس ُمشكاًل تاريخاً 
ضحيًة  كان  الذي  واإلسالمي  العربي  الفضاء  في  مفصلياً 
غضب  انفجر  وقد  الحكم.  مستوى  على  الثبات  من  لعقود 
والرخاء  السياسية  المشاركة  في  إلحباطه  العربي  الشارع 
ودمشق  بطرابلس  مروراً  لصنعاء  تونس  من  االقتصادي، 
حقيقي  االحتجاجات – تسونامي  من  موجة  مولداً  والقاهرة 
يزيح واحدًة فواحدة من الديكتاتوريات الوراثية والعشائرية 
التي ظنناها خالدًة. لكن ال بد أن نالحظ أن الحماس واآلمال 
المرتبطة بتلك الموجة الثورية المعرفة بـ"الربيع العربي" قد 
أخلت سريعاً مكانها لتساؤالت عديدة، أو حتى لخيبة األمل 
الراجعة لتقدم اإلسالميين عبر صناديق االقتراع، تاركة عام 

2012 موسوماً بعدم اليقين. 
انتخابات  أول  في  ظهرت  التي  األخضر  المد  موجة  إن 
على  اإلسالمية  الحركات  صعود  ُمكِرسًة  حرة،  تشريعية 
المتساقطة، قد جعلت عدداً من  أنقاض األنظمة االستبدادية 
المراقبين متشككين في نتيجة تلك الموجة غير المسبوقة من 
االحتجاجات. وبينما يبدأ العام الثاني من "الربيع العربي" في 
"خريف  إلى  البعض  يشير  االحتجاجات،  مسرح  الدول 
في  النهضة  لحزب  االنتخابي  النجاح  لتوصيف  إسالمي" 
واألخوان  المغرب  في  والتنمية  العدالة  ولحزب  تونس 
المكان  ننسى  أن  دون  مصر،  في  والسلفيين  المسلمين 
المحجوز بالتأكيد للحركات اإلسالمية في ليبيا، والتي تحددت 
انتخاباتها التشريعية القادمة في منتصف 2013، وكذلك في 
سوريا حيث يساهم جمود األزمة والقمع الوحشي لنظام بشار 

األسد في جعل االحتجاجات أكثر راديكالية.
كيف نفسر نجاح الحركات اإلسالمية التي كان موقعها ثانوياً 
في خريطة االحتجاجات، في االجتياح ساعة االنتخابات؟ هل 

يجب أن نتخوف من تطور مماثل ال يبدو أنه قد فاجأ أكثر 
القوى  صعود  أن  الواضح  من  ألنه  إطالعاً؟  المراقبين 
اإلسالمية قد أثار أسى المعلقين ممن كانوا مقتنعين أن العالم 
العربي واإلسالمي من شأنه دون شك أن يتوجه نحو حكم 
توجههم  ممن  اآلخرين  أو  الغربي،  النمط  على  ديمقراطي 
في  أبداً  يذوب  لن  اإلسالم  أن  ترى  التي  الثقافوية  الرؤية 

الديمقراطية.

من جيل تويتر إلى عودة ظهور الحركات اإلسالمية : 
"تعويض المظلومين"

إنهم الشباب العرب – ممن يشكلون ثلثي السكان في منطقة 
شمال أفريقيا والشرق األوسط – الذين كانوا السبب في رياح 
الثورة التي هبت على مجمل المنطقة خالل عام 2011. إنهم 
جيل "الطفرة السكانية"، هؤالء الشباب الخريجون والعاطلون 
لتخليد  الشوارع  العمل ممن أطلقوا غضبهم مستثمرين  عن 
يتحرك،  ال  ديكتاتور  إلى  موجهاً  "ارحل"!  الشهير  الشعار 
قاطعين بذلك مع سنوات من الجمود والخضوع استكان لها 
المعلومات  تكنولوجيا  وباستخدام  منهم.  أكبر  هم  من 
واالتصال، كالشبكات االجتماعية من نمط فيسبوك ويوتيوب 
كل  من  خلقت  التي  الشامل"  الدمار  "أسلحة  تويتر،  وأيضاً 
للصورة قادراً على اختراق الرقابة  متظاهر صحفياً حقيقياً 
وإدانة القمع. هؤالء الشباب هم من النخب المدينية المنفتحة 

على العولمة التي شكلت العامل األول للثورات العربية.
على  شيء  يُدل  لم  للثورة  األولى  الساعات  وفي  وهكذا، 
متراجعة  كانت  التي  اإلسالمية  للحركات  القوي  الصعود 
المرفوعة  الشعارات  بينما  الثانية من االحتجاجات،  للدرجة 
ديمقراطية  مطالب  على  تركز  كانت  المتظاهرين  قبل  من 
لإلسالميين  المعتادة  الموضوعات  اقتصادية.  واجتماعية 
على  أوسع  وبشكل  األكبر"  للـ"شيطان  العداء  على  المبنية 
المستبدة  النظم  غّذته  الذي  الخطاب  – وهو  الغرب  رفض 

بعد الربيع: المراحل االنتقالية في العالم العربي

 دور اإلسالم السياسي في التحوالت العربية: 
العام الثاني للربيع العربي بين اإلسالم السياسي 

والتحول الديمقراطي وعالقات القوى الجديدة
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تم  الخارج –  نحو  الشعبي  السخط  انتباه  صرف  بغرض 
إغفالها تماما من ِقبل المحتجين، مما دفع عدداً من المراقبين 
العتبار الربيع العربي نوع من "الثورات ما بعد اإلسالمية". 
العالم العربي الممزق منذ بداية القرن العشرين بين السلطة 
هذه  من  يخرج  أن  له  بد  ال  االستبدادية  واألنظمة  الدينية 
الثالث الموسوم  "الحلقة المفرغة" ويجد أخيراً هذا الطريق 

بتطلعات الشباب نحو الحرية.
اإلسالم  موت  نقرر  أن  بمكان  والسذاجة  التسرع  من  لكنه 
السياسي في اآلثار الخلفية للربيع العربي. فموجة االحتجاجات 
التي ضربت العالم العربي كانت عفويةً وتخلو من أي قواعد 
أيديولوجية تستحق أن نسميها "التسونامي العربي"، فالثورات 
حققت  قد  عمليًة  تكون  أن  عن  بعيدة  هي  شهدناها  التي 

أغراضها.
فإن  االستبدادية،  األنظمة  سقطت  أن  فما  أخرى،  وبعبارة 
عملية التحول الديمقراطي التي ستحتاج إلى وقت طويل، قد 
كشفت سريعاً عن نقص التنظيم بين الفاعلين األساسيين في 
الثورات، فالمجال السياسي كان مغلقاً بشكل كامل عبر عقود 
التكوينات  سالسل  ذلك  على  والدليل  الديكتاتورية.  من 
السياسية التي تشكلت لحظة االنتخابات التشريعية، في تونس 
كما في مصر، حاملة كلها بشكل أو بآخر لنفس األيديولوجيا 
العلمانية الليبرالية وقد انتهت بأن تبددت قواها أمام األحزاب 

اإلسالمية األكثر تنظيماً.
وإن كانت الديكتاتوريات – الساقطة حاليا – كانت قد توصلت 
إلى إسكات كل األصوات المعارضة من المجتمع المدني عبر 
غير  لعقود ظلت  أنها  ندرك  أن  فعلينا  بوليسي،  نظام  إقامة 
إن  الدينية.  للحركات  السلبية  المقاومة  تدمير  على  قادرة 
التي حوربت بوحشية من بن علي في  الحركات اإلسالمية 
تونس، وأجِبرت على الخضوع تحت نظام مبارك في مصر، 
كما خضعت لقمع دموي تحت حكم القذافي في ليبيا واألسد 
– األب واإلبن – في سوريا، ظلت لفترة طويلة هي األهداف 
الرئيسية في جمهوريات استبدادية فرضت نوعاً من العلمانية 
بالقوة. ولنتذكر في الواقع أن القوى الصاعدة في الحقبة ما بعد 
والموسومة  والستينات  الخمسينات  لسنوات  الكولونيالية 
مواجهة  في  العربية"  – و"األمة  العربية  القومية  بمجيء 
"األمة اإلسالمية"– قد بنت كل شرعيتها في عين الغرب كما 
في عين شعوبها بوصفها عوائق في طريق صعود اإلسالم 

الراديكالي.
مع  الصراع  في  العربية  لألنظمة  المتتابعة  الهزائم  ولكن 
مصر  قادت  والتي  و1973)  و1967   1948( إسرائيل 
العسكرية  المواجهة  أشكال  كل  عن  للكف  تحديداً  واألردن 
مما  للسالم،  اتفاقيات  بتأييد  العبرية  الدولة  مع  المباشرة 
أضعف شرعية تلك األنظمة بشكل واسع في عيون "شارع 

عربي" متعاطف مع القضية الفلسطينية. هذه الورقة الموِحدة 
ِقبل  من  استعادتها  ستتم  العالية  العاطفية  الشحنة  وذات 
الحركات اإلسالمية التي ستسهم في نزع جدارة دكتاتوريي 
المنطقة المتهمين بتقديم التنازالت في الصراع مع إسرائيل، 

وبالتواطؤ مع "اإلمبريالية األمريكية".

العالم العربي الممزق منذ بداية القرن 
العشرين بين السلطة الدينية واألنظمة 
 االستبدادية ال بد له أن يخرج من هذه 

"الحلقة المفرغة" ويجد أخيرًا هذا الطريق 
 الثالث الموسوم بتطلعات الشباب نحو 

الحرية

السبعينات،  عقد  نهاية  مع  والذي ظهر  الجديد  الوضع  هذا 
بالنسبة  اإلسالمية  األحزاب  هيبة  بتعاظم  أيضاً  سمح 
وفرض  المسلمين،  األخوان  أساسي  وبشكل  للشعوب، 
فها مذهب اإلسالم  التي يعرِّ صورتها كبديل وحيد لألنظمة 
"العدو  مع  بالموازاة  األقرب"  "العدو  بوصفها  الراديكالي 
على  أنه  أيضاً  ونالحظ  وحلفائها.  أمريكا  أي  األبعد"، 
المستوى اإلقليمي، فهذا الصعود األيديولوجي قد تزامن مع 
الثورة اإلسالمية في إيران. فالصعود الواثق لنظام آيات هللا 
الشيعي، الذي أسسه الخوميني، تمكن من استعادة موضوع 
الصراع ضد إسرائيل ذي الطابع التعبوي، وأتاح له كذلك 
الترويج لمذهبه الثيوقراطي في الخارج. وصعود إسالميي 
حساب  على  للسلطة  طهران  نظام  من  المدعومة  حماس 
كان  الذي  عرفات،  ياسر  يجسدها  التي  الفلسطينية  السلطة 
العربي  الصراع  في  العربية  القومية  تعثر  عن  تعبيراً 
الداللة على  المظاهر شديدة  اإلسرائيلي، كان بال شك أحد 
تدريجياً  سيرتب  ما  وهو  العربي،  العالم  في  النموذج  تغير 

الوضع للحركات اإلسالمية.
اإلسالميون  توصل  الوحشي،  القمع  عقود  أثناء  في  كذلك 
هيراركية  على  وكذلك  الحشد  على  القدرة  على  للمحافظة 
شديدة التنظيم، مستخدمين في ذلك المساجد وخطب الجمعة 
التي سمحت لهم بتمويل شبكات حقيقية عبر توّسط المؤسسات 
كحركة  تواجدها  دعم  على  وكذلك  خاص،  بشكل  الخيرية 
دينية سياسية. ولنفس هذه المقدرة التنظيمية يعزى نصر هذه 
تلت  التي  التشريعية  االنتخابات  في  اإلسالمية  األحزاب 
الربيع العربي. وفي نظر ماليين المسلمين الذين ذهبوا إلى 
صناديق االقتراع في كل من تونس والقاهرة والرباط، هذه 
الحركات التي هي بعيدة عن أن تكون موحدة، كما سنرى 
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بعد ذلك، ولكن حيث النقطة المشتركة ترتكز على الحقيقة 
البديل  الحركات  هذه  تجسد  للحشد،  أساسي  كعامل  الدينية 
الفوري في العالم العربي، حيث ال بد أن ينشأ طريق ثالث 
على المدى البعيد. ويضاف على هذا معدالت األمية المرتفعة 
بشكل حاد في بعض بلدان المنطقة، وبشكل خاص في مصر، 
لإلسالميين  الجماعي  التصويت  في  شك  بال  تسهم  وهي 

وأجنحتهم األكثر راديكالية التي يجسدها السلفيون.

إن الكالم عن نفس النوع من اإلسالم 
السياسي بعد التسونامي العربي، وحيث 

االرتدادات ال تزال سارية في مسرح التحول 
الجاري، يشكل نفيًا لخصوصية كل مجتمع 
في الفضاء العربي اإلسالمي من المغرب 

وحتى الخليج العربي مرورًا بالشرق األدنى 
واألوسط

اإلسالمية  القوى  صعود  يكرس  الذي  األخضر"  "المد  إن 
للسلطة لن يكون في الواقع سوى تأكيد الهيمنة المسبقة التي 
تقم األنظمة االستبدادية سوى  لم  لتاريخ طويل سابق  تعود 
في  ذلك  ويظهر  السياسي.  المجال  خنق  عبر  بتحريفها 
من  قبل شهور  بدايات 2010  في  أّجرَي  للرأي  استطالع 
اندالع االحتجاجات عبر المنظمة غير الحكومية "مركز بيو 
والذي   ،(Pew Research Center( للدراسات" 
أوضح أن أغلبية ساحقة من السكان في منطقة شمال أفريقيا 
في  لإلسالم  بارز  مكان  وجود  يؤيدون  األوسط  والشرق 
المجال السياسي العمومي. هذا النصر االنتخابي يشكل إذن 
نوعاً من "تعويض المقموعين" من النظام القديم لصالح من 
الدموي.  القمع  من  سنوات  خالل  تضرراً  األكثر  كانوا 
المناطق  في  عنه  الريفية  المناطق  في  األقوى  وبحضوره 
الحضرية، فإن تجذر اإلسالم السياسي لدى الشرائح الشعبية 
من  الكافي  التقدير  محل  يكن  لم  حاسماً  عاماًل  يكشف 

المراقبين.

اإلسالم السياسي الراديكالي في مواجهة "اإلسالم 
الواقعي": النموذج التركي

إن الكالم عن نفس النوع من اإلسالم السياسي بعد التسونامي 
العربي، وحيث االرتدادات ال تزال سارية في مسرح التحول 
الفضاء  في  مجتمع  كل  لخصوصية  نفياً  يشكل  الجاري، 

العربي اإلسالمي من المغرب وحتى الخليج العربي مروراً 
بالشرق األدنى واألوسط. وإذا كانت تشترك في شكل معين 
من المحافظة األخالقية، فإن األحزاب اإلسالمية تختلف فيما 
بينها في توجهين كبيرين: األخوان المسلمون األكثر اعتدااًل، 
وعلى يمينهم السلفيون ممن يتبنون مذهباً متشددا من اإلسالم 
التوجهين  هذين  بين  نفرق  أن  الجائز  من  بدا  لو  السني. 
الكبيرين، فيجب على العكس أن نُبرز أن جبهتهما السياسية 
تظل منفتحة. باستعادة صورة األحزاب السياسية في الساحة 
األوروبية – من اليمين كما من اليسار– التي من الممكن أن 
تداعب من هم على نقيضها من أجل أغراض انتخابية، فإن 
األخوان المسلمين يكونون مجبرين أحياناً على تبني بعض 
الشرائح  لدى  الشديدة  شعبيتها  بسبب  السلفية  الخطابات 
بشكل  مصر  في  الحالة  هي  كما  المحرومة،  االجتماعية 

خاص.
وهذه الفئة األولى من األحزاب اإلسالمية وجماعة األخوان 
المسلمين كنموذج لها، تلك المنظمة العابرة للعالم اإلسالمي 
أن  قبل  العشرين  القرن  بدايات  في  في مصر  ولدت  والتي 
تنتشر تفرعاتها في أنحاء العالم العربي، هذه الفئة تمثل في 
الحاضر القوة الرئيسية المسيطرة على الرقعة السياسية التي 
التي  الحركة  هذه  العربي.  الربيع  أعقاب  في  تشكيلها  أعيد 
والتنمية  العدالة  وحزب  تونس  في  النهضة  حزب  يجسدها 
مصر  في  والعدالة  الحرية  وحزب  المغرب  في   (AKP)
اختارت كلها أن تتبنى نموذج حزب العدالة والتنمية التركي، 
باستعارة أسماء تشير لمفاهيم "التنمية" و"العدالة" و"الحرية". 
ونشير من جانب آخر إلى أن كل شيء يدعونا لالعتقاد أن 
في  وأيضاً  ليبيا  في  السلطة  ستعتلي  نفسها  الحركات  هذه 
سوريا في حال انتصار التمرد على سلطة العلويين وبشار 

األسد.
تنتمي  أن  اختارت  قد  مجملها  في  اإلسالمية  الكيانات  هذه 
للنموذج الديمقراطي ولمبدأ تعددية الفضاء السياسي. ويجب 
التي هي في  بنتائجهم  التوجه مرتبط  أن مثل هذا  نقول  أن 
والتي  التشريعية،  باالنتخابات  "ضيقة"  األحيان  بعض 
األحزاب  مع  تعايشاً  اإلسالمية  األحزاب  على  فرضت 
األخرى الليبرالية العلمانية أو/ و التقدمية. وهي أيضاً تظهر 
القدرة على  تُظهر بعض  كما  االقتصادية،  لليبرالية  كمؤيدة 
الدينية ومتطلبات اإلدارة  تقديم تنازالت بين احترام العقيدة 
االقتصادية الجيدة، تحت هيئة "إسالم سياسي واقعي" ساعة 
أن تنهض هذه البالد بعد شهور من االحتجاجات التي شلت 

اقتصادها ودمرته.
يستطيع  فلن  االقتصادية،  الحقائق  مواجهة  وفي  وهكذا، 
األخوان المسلمون أن ينقلبوا باتجاه شكل من الراديكالية يمكن 
بيع  حظر  أو  دينية  شرطة  )كإنشاء  السياحة  يدمر  أن  مثاًل 
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الكحول) أو يؤثر على القطاعات األخرى التي تحتاج بشكل 
خاص إلدماج كامل للمرأة في سوق العمل )البنوك والمالية 
والتوزيع....) في الوقت الحاضر فإن اإلسالم السياسي واع 
بشدة بأنه يجب أن يقدم تنازالت عديدة في مقابل حكم اقتصادي 

رشيد.
الحركات  تطور  فإن  الجيواستراتيجي،  المستوى  وعلى 
التحول  مع  يترافق  العربي"  الربيع  "مابعد  اإلسالمية 
أعقاب  في  المتحدة  الواليات  به  تقوم  الذي  االستراتيجي 
اإلقليمي.  "التسونامي"  لهذا  الكبرى  الجيوسياسية  التغيرات 
هيمنة  في  متشككين  األوروبيون  ظل  فإذا  الواقع،  وفي 
الجديد  الشريك  أضحت  التي  اإلسالمية – تلك  األحزاب 
فإن  عقود  خالل  أنه  نعرف  فنحن  المنطقة.  في  لواشنطن 
ساندت  قد  الغربية  بنظيرتها  متبوعة  األمريكية  الدبلوماسية 
كانت  والتي  العربي  بالعالم  العلمانية  االستبدادية  األنظمة 
تعتبر حاجزاً معتبراً في مواجهة "الخطر اإلسالمي". ولكن 
انتهت  التي  األنظمة  لهذه  المتزايد  الشرعية  تناقص  أمام 
المتحدة  الواليات  أخذت  بلدانها،  ثروات  مجموع  باحتكار 
الخيار بتبديل الشركاء، باالقتراب من الحركات اإلسالمية، 
حيث قامت براغماتية اإلدارة األمريكية بنزع فكرة الشيطنة 

عن اإلسالم السياسي.

هذه الكيانات اإلسالمية تظهر كمؤيدة لليبرالية 
االقتصادية، كما ُتظهر بعض القدرة على تقديم 

تنازالت بين احترام العقيدة الدينية ومتطلبات 
اإلدارة االقتصادية الجيدة

القوى  بين  العالقات  في  محورياً  دوراً  َقطر  وتلعب 
الغربي  والمعسكر  العربي  الربيع  بعد  الصاعدة  اإلسالمية 
بوجه عام. ونعرف أن تلك اإلمارة الصغيرة، شديدة الثراء 
الحمالت  كبير  حد  إلى  مولت  قد  الطبيعي،  الغاز  بفضل 
اإلخوان  جماعة  من  المنبثقة  الحركات  لهذه  االنتخابية 
نجاحها.  في  إنكاره  يمكن  ال  بشكل  مساهمًة  المسلمين، 
نحو حركة  وتوجيهها  الحركات،  هذه  تدجين  وعن طريق 
من  ومتجردة  االقتصادية  الليبرالية  على  منفتحة  إسالمية 
كل أيديولوجيا معادية للغرب، تبحث قطر عن تأكيد نفسها 
والعشرين على حساب  الواحد  القرن  كقطب جديد إلسالم 
المجال  هذا  في  تنافسها  والتي  السعودية،  العربية  المملكة 
بتمويلها للحركات السلفية األكثر راديكالية والصادرة عن 

المحرومة. الطبقات 
التي  السلفية  المسلمين، هناك األحزاب  يمين األخوان  على 
تأكيد  في  رغبتها  تواصل  أقليًة  كونها  من  الرغم  على 

السلطات  هذه  من  السوق"  من  "جزء  واقتناص  حضورها 
اإلسالمية متهمة إياها برضا الغرب عنها. ويدل على ذلك 
النتائج المفاجئة للسلفيين في مصر، وخيارهم غير المسبوق 
يتعارض مع  باالندماج في لعبة االنتخابات، مما يعد موقفاً 
سنوات من مقاطعة المجال السياسي الرسمي الذي لم يعترفوا 
الشريعة  تطبيق  أجل  من  يناضلون  وهم  بشرعيته.  أبداً 
اإلسالمية كنمط وحيد للحكم. ويتميز السلفيون عن األحزاب 
الغرب،  حيال  عدوانية  أكثر  بخطاب  األخرى  اإلسالمية 
قاموا  حين  تونس  في  الحالة  كانت  كما  عنيفة  وبتصرفات 
باقتحام محطة تليفزيونية في أكتوبر )تشرين األول) الماضي 

.(Persepolis( لالعتراض على بثها لفيلم بيرسبوليس
بتأكيد  المهتمة  المعتدلة  اإلسالمية  لألحزاب  وبالنسبة 
األيديولوجيا  تحييد  على  قدرتها  فإن  الدولية،  شراكاتها 
السلفية يتوقف على رغبتها في مداعبة المتطرفين للحصول 
التنمية  فقط  "الضالة".  االنتخابية  أصواتهم  من  جزء  على 
القادران على تحرير  االقتصادية والتطور االجتماعي هما 
األكثر  األيديولوجيات  من  واإلسالمية  العربية  المجتمعات 

راديكالية.

الحركات اإلسالمية لن تحكم وحدها

إذا كان "الربيع العربي" قد أسفر عن دينامية إسالمية عابرة 
لألوطان، مكونة من أحزاب تشترك في األيديولوجيا وتجربة 
لفترة  تحليالتنا  مجموعة  فإن  الديكتاتورية،  عهد  في  القمع 
اعتبارها  في  تأخذ  أن  يجب  هذه  الديمقراطي  التحول 
الخصوصية والصعوبات التي تفرق بين بلد وآخر. فالحركات 
اإلسالمية هي ثمرة لتجارب وطنية مختلفة، وقد تطورت في 
فضاءات سياسية متمايزة، وفي سياقات شديدة الخصوصية. 
في  السلطة  إلى  اإلسالميين  وصول  فإن  أخرى  وبعبارة 
أعقاب االحتجاجات بعيد عن أن يشكل معطيات متجانسة، 
بما أن هذه األحزاب يجب أن تتفاعل في الوقت الحالي مع 
بأغلبية  دائما  تخرج  لم  االنتخابات  فنتائج   ، آخرين  العبين 

واضحة.
)تشرين  بأكتوبر  التشريعية  تونس  نتيجًة النتخابات  وهكذا، 
عقد  على  ُمجبراً  نفسه  النهضة  وجد حزب  األول) 2011 
ائتالف لتقاسم السلطة مع حزبي اليسار األساسيين، المؤتمر 
من أجل الديمقراطية، حزب المنصف المرزوقي الذي تولى 
بقيادة مصطفى بن جعفر الذي  رئاسة الجمهورية، والتكتل 
الشريكين،  هذين  فإن ضغوط  كذلك  البرلمان.  رئاسة  تولى 
واستمرارية احتشاد الشارع التونسي قد أجبرت النهضة على 

التخلي عن مشروعها لدستور إسالمي.
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لحزب  الصافي  االنتصار  من  الرغم  وعلى  المغرب،  وفي 
أن  بد  ال  فاإلسالميون  كيران،  بن  بقيادة  والتنمية  العدالة 
يحكموا في إطار نظام ملكي، حيث القرارات الكبيرة ال تتخذ 

في البرلمان، ولكن دائماً في القصر.

وأخيرًا، فإنه في فضاء عربي ال يزال في حالة 
تحول، يبدو اليوم أنه من الصعب الحكم على 

كيانات سياسية ال تكف عن التطور بشكل سريع

مع  المسلمين  اإلخوان  يتعايش حزب  أن  بد  ال  وفي مصر 
البالد.  بشرايين  ممسكة  تزال  ال  التي  العسكرية  المؤسسة 
بينما في ليبيا، وفي إطار المجلس الوطني االنتقالي، هناك 
توترات بين اإلسالميين والعلمانيين، تاركة االحتمال لتعايش 

مستقبلي بين الكتلتين الرئيسيتين.
العكس  االقتصادي، وعلى  الصعيد  الوقت، على  وفي نفس 
من حزب العدالة والتنمية التركي الذي يدعون للتماثل معه، 
فإن  التجارية،  الريفية  للبرجوازية  نتاج  بدوره  هو  والذي 
أحزاب األخوان المسلمين قليلة التغلغل في الطبقة الرأسمالية 
حكم  تأمين  وبهدف  القديم.  بالنظام  األغلب  في  المرتبطة 

الستدامة  عنه  غنى  ال  الذي  العامل  وهو  رشيد،  اقتصادي 
الفاعلين  يتحالفوا مع مختلف  أن  سلطتهم، على اإلسالميين 

االقتصاديين البعيدين عن االنتماء ألفكارهم.
وأخيراً، فإنه في فضاء عربي ال يزال في حالة تحول، يبدو 
اليوم أنه من الصعب الحكم على كيانات سياسية ال تكف عن 
التطور بشكل سريع. هؤالء ممن تمتعوا بأغلبية انتخابية – 
ليس فقط بناًء على الحقيقة الدينية، ولكن أيضاً بغرض وعود 

القطيعة مع أنماط الحكم للديكتاتوريات الساقطة.
الفردية  الراديكالية، مهددين الحريات  أنهم تورطوا في  ولو 
فإن  والدينية،  السياسية  التعددية  حتى  أو  المرأة  وحرية 
سلطة  في  باالنخراط  يخاطرون  بدورهم  اإلسالميين 

ديكتاتورية، سيعاقبها الشارع أو االنتخابات من جديد.
المجال  انسداد  من  عديدة  عقود  وبعد  نفسه،  الوقت  وفي 
السياسي، فإن األحزاب العلمانية ستُعاد هيكلتها بشكل أكثر 
فاعلية  أكثر  كبديل  نفسها  تقديم  ستستطيع  وبالتالي  تنظيماً، 
يجيب على األسئلة االقتصادية واالجتماعية التي تظل أولوية 
فشل  أن  البعض  ويتوقع  العربي.  العالم  في  للسكان  بالنسبة 
اإلسالميين في إنعاش االقتصاد بمصر وتونس سيؤدي إلى 
يظل  المعارضة،  في  الطويلة  فلتجربته  السياسي.  فشلهم 

اإلسالم السياسي جديداً في اختبار السلطة.
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 ،)CM2S( المركز المغربي للعلوم االجتماعية 
 جامعة الملك الحسن الثاني

كلية األداب والعلوم اإلنسانية، عين الشق، الدار البيضاء

كل  ومن  بامتياز،  إعالمي  حدث  لهو  العربي"  "الربيع  إن 
ال  حاضرًة،  اإلعالم  وسائل  كانت  انطالقه،  فمنذ  النواحي. 
لكي تقوم بالمهمة األولى لإلعالم فقط، ولكن أيضاً وبالنسبة 
للبعض لتصاحب الثورات وتشجعها، وأيضاً لتوّسع أبعادها 
رهانات  أحد  إلى  اإلعالمية  الوسائط  تحولت  كما  ورقعتها. 
هذا  في  ويكفي  االنتشار.  عن  تكف  لم  التي  االحتجاجات 
خالل  "الجزيرة"  قناة  لعبته  الذي  الدور  نذكر  أن  الصدد 
الثورات في العالم. كانت القناة الَقطرية قد تحولت – كمصدر 
للمعلومات وأداة للتعبئة أيضاً – إلى عامل حاسم أثناء تطور 
أحداث الثورة في تونس وليبيا ومصر واليمن وسوريا، وفي 
األنظمة  ضد  ارتفعت  قد  األصوات  كانت  حيث  مكان  كل 

الحاكمة.
إن الظاهرة ليست عربية فقط ولكنها عالمية أيضاً، بما إن 
في  ُمفّضل  موضوٍع  إلى  تحول  قد  كان  العربي"  "الربيع 

نشرات األخبار والبرامج الحوارية، خاصة في الغرب.

 الميديا والربيع العربي و"المفكرون السريعون" 
)fast thinkers( :الترجيح بين نهاية الحقبة 

األصولية ومفاجأة انتصار اإلسالميين

والنتيجة الطبيعية لذلك الهوس بـ"الربيع العربي" هو صعود 
المفكرين  من  كنوع  بنفسها  نفسها  نّصبت  الخبراء  من  فئة 
البرامج  لمقدمي  عنهم  غنى  ال  أصبحوا  الذين  السريعين 
للمعرفة  بها  موثوق  مصادر  من  المحرومين  التلفزيونية 
قد  التلفزيون  قنوات  عبر  المبثوثة  الصور  كانت  والتحليل. 

أصبحت في هذه الحالة المصدر الرئيسي للمعلومات، وبالتالي 
للتحليل باستوديوهات التليفزيون، حيث جاءت االستنتاجات 
تطورها  وعن  األحداث،  طبيعة  حول  وخاطئة  متسرعة 
والفاعلين فيها. وأحد هذه المفاهيم الخاطئة من هذه التحليالت 
النتفاضات  األولى  الصور  وصول  مع  صدر  والتعليقات 
اإلسالم  حقبة  ونهاية  الفجر  طلوع  وإلعالن  الشعوب، 
السياسي. باإللحاح على غياب الشعارات المعادية للغرب أو 
الميديا  عدم ذكر إسرائيل في الفتات المتظاهرين. وركزت 
للشبكات  الرئيسي  الدور  على  الفوريون  ومحللوها  الغربية 
بهذه  الحداثي  الشباب  ودور  الشباب،  حشد  في  االجتماعية 
الشعارات  وعلى  االحتجاجات،  حركة  لتنشيط  الشبكات 
العوامل،  هذه  كل  المظاهرات.  في  المشاركين  واختالط 
الصحيحة مع ذلك، قد قادت "المفكرين السريعين" إلى دفن 
الحركات اإلسالمية، وإلى الكالم عن حقبة جديدة بتلميحات 
بالحداثة بل والعالمية، وتغيرات في العالم العربي واإلسالمي. 
وقد تم إغفال أن األمر ال يتعلق سوى بجزء واحد من اللوحة، 
وأنه في الجزء الثاني المتجاهل من الميديا في العفوية الثورية، 
تحتل الحركات اإلسالمية مكاناً متفوقاً، وأنه لو لم يكن هؤالء 
ظاهرين في بداية األحداث، فألنهم لم يريدوا ذلك، وقد برزوا 

في اللحظة التي اعتقدوا أنها مناسبة لهم سياسياً.
وفي مرحلة ثانية، فإن مفاجأة رؤية اإلسالميين وهم يجنون 
قد  االنتخابات،  العربية، وبشكل خاص عبر  الثورات  ثمار 
حلت محل الحماس الذي صاحب بدايات االنتفاضة. وتظل 
إلهامات التحليالت والتعليقات هي نفسها: الصور التي تبثها 
اإلسالمية  القوى  صعود  لرؤية  ونفاجأ  المختلفة.  الميديا 
المختلفة مع تطور األحداث، أو لرؤيتها تحتل صدارة المشهد 
شيئاً فشيئاً، وفوق ذلك رؤيتها تخرج بانتصارات كبيرة في 

انتخابات شفافة وديمقراطية هذه المرة.
نلمح  فنحن  الثانية،  أو  األولى  بالمرحلة  يتعلق  فيما  وسواء 
العربي  بالعالم  واضحة  معرفة  وقلة  التحليل  في  فقراً 
واإلسالمي من قبل الغرب. يجب التأكيد بالطبع على نسبية 
المنطقة  في  حقيقيين  متخصصين  وجود  ولكن  الحكم،  هذا 

بعد الربيع: المراحل االنتقالية في العالم العربي

اإلسالم السياسي من االحتجاج إلى السلطة
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من  يمنعنا  ال  الميديا  عن  فعليا  غائبين  اإلسالمية  العربية 
الدراسات  وعلماء  االستشراق  رواد  زمن  على  التحسر 
اإلسالمية، مثل لويس ماسينيون )L. Massignon) وهـنري 
 (L. Gardet( ولويس غارديه (H. Laoust( الؤوست
بول  وجان   (Von Grunebaum( جرونباوم  وفون 
 W.C.( سميث  ك.  وويليام   (J.P. Charnay( شارنيي 
Smith) وجاك بيرك )J. Berque) ومكسيم رودينسون 

(M. Rodinson)، الخ..

بعض البديهيات المتعلقة باإلسالم السياسي

خمس بديهيات تفرض نفسها فوراً ما أن يُطرح السؤال حول 
ظاهرة اإلسالم السياسي اليوم.

السياسي.  لإلسالم  المتعدد  الطابع  تخص  األولى  البديهية 
فاإلسالم السياسي ليس تياراً متآلفاً؛ لكنه على العكس من ذلك 
مكون من تيارات متعددة توجد بينها تناقضات أحيانا تكون 
أعمق من التناقضات الموجودة بين بعض التيارات اإلسالمية 
والتيارات غير اإلسالمية. مع عدم األخذ في االعتبار ذلك 
الوضع الناتج عن إساءة استخدام للّغة غير مناسبة ومربكة.

اإلسالميون هم نتاج سياق خاص، وهم متأثرون من ناحية 
أخرى بهذا السياق. والمناخ الذي ولدت وتطورت فيه هذه 
الحركات اإلسالمية له تأثير كبير عليها. هذه االختالفات ال 
ترجع فقط للمرجعيات المذهبية المختلفة بين الِفرق وبعضها، 
لتأثيرات أماكن ظهورها وتطورها. إن اختيار  ولكن أيضاً 
هذه المرجعيات المذهبية نفسها، والقراءات المعطاة لها، هي 
اإلسالميين  الفاعلين  تصرف  كذلك  الظروف،  هذه  نتاج 

المختلفين في سياقاتهم.
رجال  تميز  التي  الواضحة  بالمالمح  تتعلق  الثانية  البديهية 
إنها  الجدد عن أسالفهم من علماء األمس.  الدين اإلسالمي 
طالما  ملمح  وهو  الجدد،  للوعاظ  المفرطة  بالحداثة  تتعلق 
كشف عنه عدد من المتخصصين في اإلسالم السياسي. هم 
نتاج للتعليم الحديث، ويتبنون أساليب تنظيمية تعود إلى نفس 
وأساليب  المتقدمة  االتصال  تقنيات  ويستثمرون  المنهج، 
من  أثراً  وليس  لعصره  نتاج  هو  الحديث  الداعية  الدعاية. 
الماضي، حتى ولو كان هناك في الخلفية ما يجمعهم مع دعاة 
للداعية  السياسية  المواقف  كانت  لو  وحتى  القديم،  النمط 
– بغض النظر عن العمر– يمكن أن تخفض لبعض المواقف 

المثالية النمطية.
البديهية الثالثة تتعلق بتجذر اإلسالم السياسي في المجتمعات 
التيارات  ضعف  من  دائماً  ونندهش  المعاصرة.  العربية 
اإلسالمي،  التيار  مواجهة  في  اإلسالمية  غير  األيديولوجية 

وبشكل خاص في االنتخابات األخيرة بالعالم العربي، لكننا 
ليست  هي  اإلسالمية  األيديولوجيا  أن  نقرأ  أن  غالباً  ننسى 
من  الرئيسية  قوتها  تستمد  وأنها  كاألخريات،  أيديولوجيا 
تواصلها المستمر مع الهوية اإلسالمية القوية لمسلمي اليوم. 
للتدين  عودة  الواقع  في  هي  اليوم  ديني  هو  ما  عودة  إن 
هذه  عن  غائباً  أبداً  يكن  لم  الدين  – ألن  الثقافية  وللمارسة 
السياسي  لإلسالم  الرابحة  الورقة  تشكل  المجتمعات – 

المنتصر.

اإلسالميون والنصر االنتخابي لهؤالء األخيرين 
في انتخابات حرة وشفافة هو اليوم ممر 

إجباري ألي عملية ديمقراطية تستحق هذا 
االسم

والبديهية الرابعة تتعلق بالدهشة التي صاحبت انتصار اإلسالم 
السياسي، وبشكل خاص في العملية االنتخابية األخيرة بالعالم 
للمرة  هي  التي  االنتخابات،  هذه  أن  تتجاهل  فهي  العربي. 
األولى شفافة وديمقراطية، لم تفعل سوى ترجمة الواقع الذي 
كان محجوباً قبل ذلك عن طريق النظم االستبدادية إلى أرقام. 
فالقمع من ناحية، والتمثيليات االنتخابية، من ناحية أخرى، قد 
حجبا لفترة طويلة هذا الواقع. وفي هذا الصدد، كانت قد تمت 
التضحية بالعالم الحر على مذبح الواقعية السياسية، وضحايا 
هذه االنتهاكات كانت التيارات الليبرالية والديمقراطية وبنفس 
الطريقة، اإلسالميون والنصر االنتخابي لهؤالء األخيرين في 
عملية  ألي  إجباري  ممر  اليوم  هو  وشفافة  حرة  انتخابات 

ديمقراطية تستحق هذا االسم.
والبديهية الخامسة واألخيرة تبدو لي أنها تمس العالقة بين 
في  السياسي  لإلسالم  الحالي  والبروز  العربي"  "الربيع 
مختلف بلدان العالم العربي. فلو كان "الربيع العربي" غير 
مسؤول عن بروز اإلسالم السياسي وال عن تعززه، لكنه من 
لجماعات  والتعبير  الحركة  فرصة  أعطى  قد  أخرى  ناحية 
كانت مقيدة قبل ذلك من ِقبل األنظمة الحاكمة. هي فرصة 
لإلسالميين  األول  المقام  في  ولكن  التيارات،  لكل  سنحت 

للسبب المذكور أعاله.

اإلسالم السياسي، من المعارضة إلى السلطة: الحالة 
المغربية

إن حزب "الحرية والعدالة" في مصر وحزب "النهضة" في 
تونس وحزب "العدالة والتنمية" في المغرب، هي األحزاب 
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ومن  العربي".  "الربيع  بفضل  السلطة  إلى  وصلت  التي 
وجهة نظر الغرب، وبشكل خاص مفكروه السريعون، فقد 
كانت مفاجأة عظيمة، ألنهم كانوا قد تحدثوا بشكل واسع عن 
المظاهرات  في  اإلسالمية  والشعارات  الملتحين  غياب 
أكثر  لواقع  تام  بتجاهل  للمظاهر،  إال  ناظرين  العامة، غير 

تعقيداً.
المظاهر  متعددة  متنوعة،  حركة  هو  السياسي  اإلسالم  إن 
وأفعاله متباينة. وسبل إدارة الموضوع من قبل الدول محل 
الظاهرة اإلسالمية أيضاً متعددة. وهي تتأرجح بين المعالجة 
تكون  أن  يمكن  المغربية  والحالة  األمني.  والحل  السياسية 

كاشفًة في هذا الصدد.
إن المغرب اليوم مسرح لعملية إعادة انتشار للدين، وبشكل 
يُشيَّد.  الذي  االجتماعي  والنموذج  السلطة  حول  أساسي 
واإلسالم، كان دائماً جزءاً من اللعبة السياسية في المغرب 
على  لالعتراض  كشكل  أو  السلطة  لشرعية  كمبدأ  المسلم. 
النظام االجتماعي والسياسي. والدين كإطار مرجعي لم يكن 
بشكل  أحياناً  حاضر  فهو  السياسي.  المجال  عن  غائباً  أبداً 
يحضر  ولكن  السياسي،  والهدوء  البرود  أوقات  في  ضمني 
أيضاً بصخب واضح في أوقات السخونة والفوران السياسي.
واإلسالم في المغرب يظهر تحت أكثر من صورة أيديولوجية: 
فهناك أصولية الدولة، والسلفية اإلصالحية، والسلفية الوهابية، 
واألصولية اإلصالحية، واإلسالم السياسي المتشدد، والسلفية 

الجهادية.
وتعزز  للدولة  الدينية  السياسة  تشكله  الذي  التحدي  وبسبب 
آراء  عن  يعبرون  اإلسالميين  فإن  للملك،  الديني  الوضع 
متعارضة تعكس تأرجح موقفهم من الملكية وطبيعة الدولة. 
ونحن هنا ال نتكلم سوى عن حالة حزب "العدالة والتنمية" 
الذي وصل مؤخراً إلى السلطة بفضل االنتخابات التشريعية 

التي أقيمت في 25 نوفمبر )تشرين الثاني) 2011.

من الشبيبة اإلسالمية إلى العدالة والتنمية، أو عندما 
يفسح التشدد المكان للنزعة اإلصالحية

إن "الشبيبة اإلسالمية"، وهي سلف حزب "العدالة والتنمية" 
األصل  في  هي  المغرب،  في  اآلن  الحكومة  يرأس  الذي 
حركة أصولية أسسها عام 1969 مدرسان في التعليم العام، 

هما عبد الكريم مطيع وإبراهيم كمال.
للحركة تكوين مزدوج: مجموعة سرية تأسست عام  وكان 

ح بها عام 1972. 1969، وجمعية رسمية ُصرِّ
ووضع اغتيال القيادي االشتراكي عمر بن جلون عام 1975 
القانوني.  لوجودها  حداً  الشبيبة  جماعة  أعضاء  يد  على 

األعضاء  تستوعب  أخرى  إسالمية  منظمات  وستظهر 
القدامى للشبيبة ومن ضمنها نذكر:

تبنت  والتي  المهجر  في  المستقرة  المجاهدين"  "حركة   ▪
في  أسني  فندق  على  االعتداء  يُعزى  وإليها  العنف 

مراكش عام 1994.
رئيسه  مناصب  شغل  والذي  الحضاري  البديل  حزب   ▪
إبراهيم  التوالي  على  الرئيس  ونائب  ورئيسه  الشرفي 

كمال ومصطفى المعتصم والركالة.
الجماعة اإلسالمية.  ▪

الحركة من أجل األمة بقيادة محمد المرواني.  ▪

هذه الحركات اإلسالمية اختارت أن تؤسس جمعيات دعوية 
"البديل  حركتي  حظر  اآلن  تم  وقد  سياسية.  أحزاب  أو 
الحضاري" و"الحركة من أجل األمة" اللتين كانت قد تنظمتا 
في  سابقاً  المعتقلون  قياديوها  وكان  سياسيين.  حزبين  في 
قضية بلعيرج قد أفرج عنهم بموجب عفو ملكي. وبلعيرج 
هو عضو سابق في "الشبيبة اإلسالمية" مستقر في بلجيكا. 

وقد اتُهم بترأسه لمنظمة إرهابية.

إن "الشبيبة اإلسالمية"، وهي سلف حزب 
"العدالة والتنمية" الذي يرأس الحكومة اآلن في 
المغرب، هي في األصل حركة أصولية أسسها 

عام 1969 مدرسان في التعليم العام، هما 
براهيم كمال عبد الكريم مطيع واإ

وقد فر عبد هللا مطيع من المغرب في أعقاب اغتيال القيادي 
االشتراكي عمر بن جلون، وحكم عليه غيابياً بالسجن المؤبد 
عام 1980. وقد ترك خلفه خليطاً من المجاهدين اإلسالميين 
الحركة  مشهد  في  لينخرطوا  العنف  عن  بعضهم  تخلى 
اإلله  عبد  قام   1981 عام  وفي  اإلصالحية.  اإلسالمية 
بنكيران )رئيس الوزراء الحالي) وعبد هللا باها )وزيرالدولة 
حالياً) ومحمد يتيم )نائب رئيس مجلس النواب حالياً) وسعد 
الدين العثماني )وزير الشؤون الخارجية حاليا) قاموا بالقطع 
بها،  قدامى  أعضاء  كانوا  التي  "الشبيبة"  حركة  مع  نهائياً 

وأسسوا "الجماعة اإلسالمية".
في عام 1992، واستجابة لألحداث التي عاشتها الجزائر 
باسم  واستبداله  اإلسالمية"  "الجماعة  اسم  عن  التخلي  تم 
المرحلة   1996 عام  شهد  وقد  والتجديد".  "اإلصالح 
األخيرة في تاريخ الحركة بدخول جزء من أعضاء مكتب 



20
12

ي 
سط

تو
الم

33
يح

فات
م

الدستورية  الشعبية  "الحركة  حزب  إطار  في  الجماعة 
عبد  الدكتور  حينئذ  رأسه  على  كان  الذي  الديمقراطية" 

الكريم الخطيب.
وبعد فشل عدة محاوالت إلنشاء حزب إسالمي مستقل، تأكد 
في  الديمقراطية"  الدستورية  الشعبية  لـ"الحركة  انضمامهم 
أعقاب مؤتمره المنعقد في يونيو )حزيران) 1996. وبعدها 
بشهور، وفي أعقاب اتحادها مع "حركة المستقبل اإلسالمي" 
من  اسمها  جمعية  غيرت  الريسوني،  أحمد  يرأسها  التي 

"اإلصالح والتجديد" إلى "اإلصالح والتوحيد".
وفي أعقاب انتخابات 1997، أدى تغير عالقات القوة داخل 
حزب "الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية" إلى تغيير 
اسمه إلى "حزب العدالة والتنمية". االشتراكات المختلفة لهذا 
الواقع  إلى تطبيعه في  العمليات االنتخابية أدت  الحزب في 

جاعلًة منه قوة سياسية رئيسية في المملكة.

فالواقع يبرهن على أنه من غير الكافي إدماج 
الحركات اإلسالمية في المجال السياسي 

الشرعي لتجنب ظهور وتطور التشدد، فضاًل 
عن اإلرهاب اإلسالمي األكثر راديكالية

والتنمية / اإلصالح  العدالة  الحركة:  لهذه  المزوجة  الطبيعة 
والتوحيد سمحت ألعضائها بتوزيع النشاط بين دَعوي تقوم 
"العدالة  حزب  به  يقوم  وسياسي  والتوحيد،  اإلصالح  به 
والتنمية". إن المعطى السياسي الجديد الذي تولد في أعقاب 
البيضاء  الدار  )هجوم   2003 )أيار)  مايو   16 أحداث 
التخصص  من  نوع  نحو  للتوجه  الحركة  قاد  قد  اإلرهابي) 
يشغل  بينما  الدعوي  المجال  في  ناشط  فبعضهم  لكوادرها، 

آخرون العمل السياسي من خالل حزب العدالة والتنمية.
حزب  قيادات  فإن  السياسي،  النظام  طبيعة  يخص  وفيما 
أن  تؤكد  والتوحيد"  "اإلصالح  وجمعية  والتنمية"  "العدالة 
السؤال لم يطرح ألن اإلسالم، وبموجب الدستور، هو الدين 
الرسمي للدولة وأن الملك هو قائد المؤمنين. محتوى الدولة 
إطار  في  الدينية  للدعوة  ويبقى  القانون،  هنا يضمنه  الديني 
المجتمع، وللنشاط السياسي في إطار المؤسسات تطبيق هذا 
المحتوى في استراتيجية بحيث يصلح اعتماد المبادئ التقليدية 
لشرعية الملكية وأيضاً لشرعية النشاط السياسي لإلسالميين 
الديني.  المجال  عن  لالستقالل  يسعى  سياسي  مجال  داخل 
وعبر  للملكية،  الوالء  عبر  يمر  المجال  هذا  في  االندماج 
الموضوعات  وهي  للدولة،  اإلسالمية  بالهوية  االرتباط 

 16 أحداث  منذ  خاصة  اإلسالميين  خطابات  في  الرئيسية 
مايو )أيار).

عالقة  إشكالية  أيضاً  تُطرح  السؤال،  بهذا  يتعلق  وفيما 
الذي  السؤال  وهو  الدولة،  طبيعة  وسؤال  بالدين،  السياسة 
يبدو أن الملك حسن الثاني كان قد رسخه خالل فترة حكمه 
ألقيَي  خطاب  في  الواقع،  وفي   .(1999-1961( الطويلة 
)شباط)  فبراير   2 بتاريخ  للعلماء  اإلقليمي  المجلس  أمام 
1980، قال الملك الحسن الثاني في هذا الصدد "حقيقة أن 
والدنيا  والدين  واحدة،  أسرة  يشكلون  والعلماء  الحكومة 
الدين  بين  مسلمة  دولة  فيه  تفِصل  الذي  واليوم  متداخالن. 
والدنيا، إذا جاء هذا اليوم فهو يبرر أن نحتفي بزوال مثل 

هذه الدولة".
التالي  اليوم  في  المفهوم  هذا  السادس  محمد  الملك  أكد  وقد 
من  هنا  الديني  السؤال  طرح  أعيد  وقد  العرش.  العتالئه 
مايو  أحداث 16  أعقاب  في  المرة،  هذه  بحدة  ولكن  جديد، 
)أيار) 2003 وظهور اإلرهاب األصولي في وضح النهار 
إلعادة  جديد  من  الملك  واضطر  للبالد.  السياسي  بالمشهد 
تعريف العالقة بين السياسة والدين ودور قائد المؤمنين في 
دولة غير علمانية. وقد خصصت ثالثة خطابات للملك محمد 
السادس ألقيت بتاريخ 29 مايو )أيار) 2003 و30 أبريل 
ُخصصت   2004 )تموز)  يوليو  و30   2004 )نيسان) 
بشكل أساسي للسؤال الديني، وإلشكالية العالقة بين ما هو 
ديني وما هو سياسي. "فصل واضح، قال الملك، يجب أن 
التي  العقائد  قدسية  وبمراعاة  والسياسي،  الديني  بين  يقام 
يسوقها الدين، والتي يجب، انطالقاً من هذه الحقيقة، حمايتها 
من كل الخالفات والفتن، ومن هنا ضرورة صد أي محاولة 
الستخدام الدين ألغراض سياسية1". ومن ناحية أخرى أكد 
الملك محمد السادس أن "تحت الملكية الدستورية المغربية، 
ال يجتمع الدين والسياسة إال على مستوى شخص الملك، قائد 

المؤمنين2".
باحتكار  المطالبة  في  تتركز  القاعدة  لهذه  العملية  والترجمة 
الشرعية  المؤمنين  قائد  مبدأ  الديني. ويعطي  للمجال  الدولة 
في  السلطة  لنظرية  مذهبية  قاعدة  بوصفه  المطلب  لهذا 

اإلسالم.

اندماج اإلسالميين في اللعبة السياسية

إن انتخابات 14 نوفمبر)تشرين الثاني) التشريعية قد شهدت 
في  التيار  هذا  أفراد  بعض  ودخول  اإلسالميين  مشاركة 

1 خطاب ملكي في 30 أبريل )نيسان) 2004

2 خطاب العرش في 30 يوليو )تموز) 2004



20
12

ي 
سط

تو
الم

34
يح

فات
م

"الحركة  وهو  قديم  حزب  رعاية  وتحت  الجديد.  البرلمان 
الشعبية الدستورية الديمقراطية"، دخل اإلسالميون المغاربة 
النواب  مجلس  معتدلون،  أنهم  يفترض  ممن  نواب،  بتسعة 
السياسي  الوضع  تطبيع  اختارت  قد  التي  السلطات  بمباركة 
لهذا التيار. وبعيداً عن التعبير عن الثقل السياسي للحركات 
اإلسالمية في المجال السياسي المغربي، فإن هذه االنتخابات 
قد كشفت بشكل أو بآخر نية السلطة حيال اإلسالميين. كان 
هذه  بفضل  البرلمان  إلى  للوصول  لهم  مفتوحاً  الطريق 
االنتخابات. وبتمثيل محدود بتسعة نواب فقد خضعوا الختبار 
االختبار  وباجتيازهم  التشريعية.  الدورة  تلك  خالل  مرور 
بعالمات جيدة، تم تأكيد التطبيع السياسي للحركة اإلسالمية 
في انتخابات سبتمبر )أيلول) 2002. وباثنين وأربعين نائباً، 
عشرة منهم من النساء في الغرفة األولى للبرلمان. جاء حزب 
"العدالة والتنمية" ثالثاً في ترتيب القوى السياسية للبالد بعد 
وتم  االستقالل.  وحزب  الشعبية  للقوى  االشتراكي  االتحاد 
كان  لو  كما  اإلسالمية  الحركة  من  وتأويله  األمر  استقبال 
لواقع  ترجمة  الحقيقة هي  في  النتيجة  ُمذهاًل، وهذه  اختراقاً 

سياسي قديم في المغرب. الخريطة السياسية الرسمية للبالد، 
تكن  لم  السلطة،  تصميم  من  الوقت  ذلك  حتى  كانت  والتي 
تعكس ذلك الواقع. االنتخابات التشريعية التي تلت ذلك في 
2007 ثم في 2011 أكدت على وزن اإلسالميين الموجودين 

بشكل شرعي في المشهد السياسي لمغرب اليوم.
إن األداء االنتخابي لحزب "العدالة والتنمية"، وبشكل خاص 
في  األول  الحزب  اليوم  منه  يجعل   ،2011 انتخابات  في 

البالد. وبهذه الصفة فهو يقود حالياً حكومة بديلة حقيقية.
السياسي  المجال  في  اإلسالميين  إدماج  استراتيجية  إن 
لإلسالم  الرئيسية  المنظمات  نحو  والموجهة  الشرعي، 
"العدل  فحركة  أهدافها.  نصف  سوى  تكمل  لم  السياسي 
االعتداءات  إن  المطلب.  هذا  تقاوم  تزال  ال  واإلحسان" 
اإلرهابية في 16 مايو )أيار) 2003 وتلك التي تلتها تضفي 
الطابع النسبي على تأثير هذه االستراتيجية. فالواقع يبرهن 
في  اإلسالمية  الحركات  إدماج  الكافي  غير  من  أنه  على 
التشدد،  وتطور  ظهور  لتجنب  الشرعي  السياسي  المجال 

فضاًل عن اإلرهاب اإلسالمي األكثر راديكالية.
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)Miguel Ángel Moratinos(
وزير الشؤون الخارجية والتعاون السابق، إسبانيا

ال يمكننا التحدث عن الدبلوماسية أو العالقات الدولية دون 
الصكوك  فأصل  المتوسط.  األبيض  البحر  إلى  النظر 
الدبلوماسية الحالية يتواجد، على وجه التحديد، في هذا الجزء 
من "الشرق"، في سوريا الحديثة، حيث تم العثور على نص 
بالكتابة المسمارية محفور على حجر يشير إلى بروتوكول 
بين مملكة إيبال )سوريا) ومملكة دحمزي، إيران اليوم. يا لها 
األبيض  البحر  منطقة  اكتشاف"  "نعاود  أن  مفارقة  من 
المتوسط بعد مرور 2500 سنة، ونجد مرة أخرى سوريا 
وكأن  المعاصرة!  الدبلوماسية  في  رئيسيين  طرفين  وإيران 
هذه  فقط  ليس  ولكن  تتركنا.  أن  تريد  ال  األبدية"  "العودة 
وعالقتها  الدبلوماسية  تاريخ  تصف  التي  هي  الصفحات 
بمنطقة البحر األبيض المتوسط. فالعصر الكالسيكي القديم، 
اليوناني والروماني، وبهاء الدول المدن في عصر النهضة 
يلعبه  الذي  المهم  الدور  على  آخر  دليل  هما   اإليطالية، 
الجيواستراتيجي  المستوى  على  المتوسط  األبيض  البحر 
تطوير  في  المنطقة  مساهمات  إن غزارة  بل  والدبلوماسي. 
النشاط الدولي قد تشغلنا عن الموضوع الرئيسي لهذه المقالة 
القريب وحاضر ومستقبل  الماضي  أساسا على  تركز  التي 

البحر األبيض المتوسط. 
فقد   (Mare Nostrum( نوستروم"  "ماري  أن  صحيح، 
دوره الدولي في القرن التاسع عشر ولم يسترجع جزءا من 
العربية  الدول  حصول  بعد  إال  الطويل  تاريخه  مركزية 
المجاورة رسميا على استقاللها بعد الحرب العالمية الثانية. 
غير أن الثنائية القطبية بين الشرق والغرب دفعت به إلى لعب 
دور ثانوي ومرجع بسيط بسبب تواجد األسطول األميركي 
السادس ومحاوالت البحرية السوفياتية التصدي له. إن "البحر 
األبيض المتوسط، ذلك البحر المنسي"، كما ذكرت في عدة 

التنافس  نهاية  في  للقاء  كفضاء  فقط  استخدم  مقاالت، 
غورباتشوف  ميخائيل  بين  اللقاء  السوفياتي – األمريكي: 
وجورج بوش األب قبالة سواحل مالطا والذي كان عالمة على 

بداية نهاية "الحرب الباردة".
كان علينا انتظار الصحوة األوروبية الخجولة لتسليط الضوء 
على المنطقة وظهور اهتمام جوهري بالنسبة لدول االتحاد 
فقد  منتظرا،  كان  وكما  سهلة.  صحوة  تكن  لم  األوروبي. 
لوضع  بمحاوالت  للقيام  السباقة  هي  الجنوب  بلدان  كانت 

سياسة جديدة تجاه المنطقة.
في التسعينات، بدأت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا مراجعة السياسة 
المتوسطية. وهكذا نشأ الحوار 5+5 وغيره من المقترحات 
من أجل دول غرب البحر األبيض المتوسط. وقد عملت كل 
على  الالتيني"  "القوس  دول  أطلقتها  التي  المبادرات  هذه 
توعية البلدان األوروبية األخرى. وبعد سنوات قليلة، عقب 
ميكيليس  دي  اإليطالي  الخارجية  لوزير  الفاشلة  المحاولة 
(De Michelis) إلنشاء مؤتمر لألمن والتعاون في البحر 
هلسنكي  لوثيقة  مماثل   ،(CSCM( المتوسط  األبيض 
اإلطار  توسيع  فكرة  تعميق  تم  الشرق،  بدول  الخاصة 
الجغرافي والنظري لمبادرات البحر األبيض المتوسط. حيث 
كان يتوجب على االتحاد األوروبي أن يكون حاضرا برمته 

دون استبعاد أي دولة، وال حتى إسرائيل بطبيعة الحال.
أظهر سقوط جدار برلين وتعزيز اآلليات والسياسات تجاه 
أوروبا الوسطى والشرقية جليا أيضا أن "الجنوب" ال يمكن 
نشأت  وهكذا  للجوار.  الجديدة  األوروبية  البنية  عن  إبعاده 
نظرا  "ثورية"  دبلوماسية  مبادرة  وهي  برشلونة"،  "عملية 
لطموحها ومفهومها أيضا. ألول مرة تم تأسيس نهج شامل 
للواقع األورومتوسطي مع محاولة مواجهة جميع التحديات 
أو  أمنية  أو  سياسية  كانت  سواء  المنطقة،  تواجهها  التي 
اقتصادية أو مالية، وذلك دون إغفال، وألول مرة، الجوانب 

اإلنسانية والثقافية.
كان هناك إجماع على الرغبة في بدء "العملية"، ألننا جميعا 
كنا ندرك الصعوبات التي نواجهها والحاجة إلى كسب الوقت 

بعد الربيع: المراحل االنتقالية في العالم العربي

 البحر األبيض المتوسط: 
الماضي والحاضر والمستقبل
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لخلق فضاء أورومتوسطي. وجاء "إعالن برشلونة" ليعبر 
إطارا  معا  لنخلق  التأسيسي  واإللتزام  السياسية  اإلرادة  عن 
للتعايش واالزدهار المشترك. وكانت والدته نتيجة الستتباب 
السالم في الشرق األوسط واألمل في حل الصراع العربي 
العربي  التوتر  وعودة  الركود  أن  غير  قريبا.  اإلسرائيلي 
– اإلسرائيلي جعلت من "برشلونة" رهينة غير قادرة على 
في  بقوة  الحاضرين  والتعنت  الحصار  منطق  من  الخروج 

الشرق األوسط.
كانت "لعملية برشلونة" أضواء وظالل، ولكن إذا تم تحليلها 
بأن  اإلعتراف  منصفا  سيكون  أنه  أعتقد  منظوري  بشكل 
إجراء  أو  مقترح  ألي  يكن  لم  ظاللها.  من  أكثر  أضواءها 
على  منصبة  كانت  جهودها  كل  إن  بل  سلبية.  آثار  اتخذته 
تخفيف حدة التوتر واقتراح الحلول. صحيح أنها افتقرت إلى 
القناعة السياسية والحزم، إال أن الحصيلة ال يمكن اعتبارها 

سلبية.

في عام 2011، حصل ما لم يكن متوقعا 
حدوثه. سقوط الرئيس زين العابدين بن علي 

وبداية ما يعرف "بالربيع العربي" الذي غير 
اإلطار االستراتيجي للمنطقة

انطالقا من حصيلة "عملية برشلونة"، حددت قمة رؤساء دول 
يوليو  في  المنعقدة  األورومتوسطية،  المجموعة  وحكومات 
)تموز) 2008 في باريس، الخطوط العريضة "لالتحاد من 
الفرنسي  الرئيس  مقترح  عَكس   .(UfM( المتوسط"  أجل 
إرادة   ،(Nicolas Sarkozy( نيكوال ساركوزي السابق، 
مبالغا فيها ما لبث أن تخلى عنها مع اندالع األزمة األولى. 
نهجه كان صائبا: وضع اتحاد سياسي مع عقد اجتماع على 
أعلى مستوى لرؤساء الدول والحكومات كل سنتين من أجل 
تحليل مستقبل المنطقة استراتيجيا. لم يتم عقد سوى اجتماع 
واحد. كلما كان عقد اجتماع لرؤساء الدول والحكومات أكثر 
تأجيل  يتم  كان  األوسط  الشرق  في  األزمة  إلنقاذ  إلحاحا 
اإلجتماع. كان هناك افتقار إلى الشجاعة وااللتزام السياسي 
خطط  هذا،  إلى  باإلضافة  المنطقة.  مستقبل  على  للسيطرة 
"االتحاد من أجل المتوسط" لتنفيذ مشاريع محددة في مجاالت 
البنية التحتية والطاقة الشمسية والبيئة والتعاون )...)، غير أنه 

لألسف لم يتم تطوير أي منها.
في  المتوسط"  أجل  من  "لالتحاد  العامة  األمانة  إنشاء  تم 
األمر  يتعلق  المؤسسية.  االستمرارية  لتوفير  برشلونة 
الضرورية  الوسائل  على  يحصل  لم  أساسي  بمشروع 
والمناسبة. جاء ليحل محل "عملية برشلونة" بشكل مؤسسي 

التخلي  دون  وذلك  إضافية،  وأهداف  جدد  وأعضاء  محّسن 
واالقتصادية  واألمنية  السياسية  األساسية:  محاوره  عن 
الداخلية.  الشؤون  وكذا  والثقافية،  واالجتماعية  والتجارية 
تحديد  برشلونة"  "لعملية  العريضة  الخطوط  واصلت 
المسارات التأسيسية للسياسة األورومتوسطية والتي، حسب 
ما ينص عليه إعالن عام 1995، تهدف إلى "جعل حوض 
والتعاون  والتبادل  للحوار  منطقة  المتوسط  األبيض  البحر 
لضمان السالم واالستقرار واالزدهار، وهو ما يتطلب تعزيز 
الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان وتحقيق تنمية اقتصادية 
واجتماعية مستدامة ومتوازنة ومكافحة الفقر وتعزيز التفاهم 

بين الثقافات المختلفة".
في هذا السياق، في عام 2011، حصل ما لم يكن متوقعا 
حدوثه. سقوط الرئيس زين العابدين بن علي وبداية ما يعرف 
للمنطقة.  االستراتيجي  اإلطار  الذي غير  العربي"  "بالربيع 
العالقة  لمراجعة  مجددا  الوقت  حان  قد  أنه  أظن  ولذلك، 
فرصة  العربي"  "الربيع  يمنحنا  اليوم  األورومتوسطية. 
مراجعة  إجراء  على  يجبرنا  خاصة،  بصفة  ولكنه  جديدة، 
شاملة للسياسات السابقة. لقد حان الوقت إلعادة التفكير في 

وضع إطار جديد للعالقات.
يجبرنا "االستقالل الجديد" للدول العربية والثورة في بلدان 
الذي تشهده مجتمعاتها على  العميق  إفريقيا والتحول  شمال 
اإلعتراف بالمطالب السياسية المشروعة لدول جنوب البحر 
األبيض المتوسط. لقد كان العامل الرئيسي الذي حال دون 
أساسا عدم  التقدم والتعمق في تراث "عملية برشلونة" هو 
وجود شرعية ديمقراطية وسياسية في دول الجنوب. غير أنه 
اليوم، هذا العامل األساسي تغير وأصبح لدينا للمرة األولى 
السبب  لهذا  الشعب.  يتمتعون بمصداقية ويمثلون  محاورين 
تماما، سواء من  العالقات بطريقة مختلفة  إلى  النظر  علينا 

وجهة النظر الشكلية أو الجوهرية.
المفترض  للدور  علينا وضع حد  يجب  الشكل،  إلى  بالنسبة 
الرؤية  وعرض  تحديد  "الجنوب"  حق  من  ألنه  للشمال، 
المستقبلية التي يريدها لتلك العالقات. وبالتالي، فمن األفضل 
أن تكون دول شمال إفريقيا وتلك التي تتوفر على أكبر قدر 
الفضاء  هيكلة  إلعادة  الدعوة  إلى  السباقة  الشرعية  من 
األورومتوسطي. عقد "مؤتمر أورومتوسطي" يمكن أن يكون 
فكرة جذابة ومتناسقة مع هذا الواقع الجديد. وينبغي أن تكون 
السلطات التونسية هي من تعلن هذه الدعوة ألن بالدها تحلت 
حد  ووضع  الديمقراطية  طريق  لرسم  والجرأة  بالشجاعة 
لألنظمة االستبدادية. وهو ما سيعني أيضا إعادة العداد إلى 
الصفر ودعوة جميع الفاعلين البارزين: السياسيين والبرلمانيين 
والمجتمع المدني ورجال األعمال والمنظمات غير الحكومية 
والصحفيين وممثلي عالم الثقافة والفن... اإلجتماع يمكن أن 
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يستغرق نحو ستة أشهر وينتهي باعتماد نص يتضمن المحاور 
الرئيسية لمستقبل الشراكة األورومتوسطية. يمكن أن تتناول 
المقترحات قضايا سياسية وأمنية واقتصادية ومالية واجتماعية 

وإنسانية.
من شأن سياسة أورومتوسطية قوية أن تفتح الباب لمواكبة 
العمل من أجل حل األزمات السياسية المستعصية: النزاع في 
كما  وقبرص...  الغربية  الصحراء  وقضية  األوسط  الشرق 
من شأنها أن تسمح بمعالجة قضايا متعلقة باألمن الجديد في 
الدمار  أسلحة  على  القضاء  مثل  والعشرين،  الحادي  القرن 
السالح واإلرهاب  التسلح ونزع  الحد من  واتفاقات  الشامل 
والجريمة المنظمة والفساد والهجرة غير الشرعية وتهريب 

المخدرات...
لتعزيز وتشجيع نشوء منطقة مشتركة للسالم واالستقرار في 
اليوم أكثر  المتوسط أصبح ضروريا  البحر األبيض  منطقة 
من أي وقت مضى الحوار السياسي المتعدد األطراف من 
اإلنسان  حقوق  مجال  في  ملموس  تقدم  إحراز  يتم  أن  أجل 
والحريات األساسية وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في 
األبيض  للبحر  يمكن  العربي"،  "الربيع  بعد  المجاالت.  هذه 
لإلندماج  فضاًء  يصبح  أن  عليه،  ويجب  بل  المتوسط، 
الديمقراطي واحترام مبادئ سيادة القانون، بغض النظر عن 
األنظمة السياسية والقضائية واالقتصادية والثقافية. نستطيع 
وسالمة  الدول  سيادة  الحترام  شامال  مرجعا  نشكل  أن 
قدرات  لدينا  الشعوب.  بين  الحقوق  في  والمساواة  أراضيها 
النشطة  المشاركة  أمام  األورومتوسطية  الشراكة  باب  لفتح 
السلطات  بين  التعاون  وتعزيز  المدني  المجتمع  جانب  من 

اإلقليمية والمحلية.
أن  إلى  والمالية،  االقتصادية  القضايا  تجدر اإلشارة، ضمن 
والشراكة  لالستثمار  األورومتوسطية  التسهيالت  آلية 
(FEMIP) التابعة للبنك األوروبي لالستثمار )EIB) غير 
إلعادة  األوروبي  البنك  توسيع صالحيات  حتى  وال  كافية. 
اإلعمار والتنمية )EBRD) ألنه، في رأيي، ما نحتاجه هو 
ذات  خاصة  مالية  مؤسسة  عن  عبارة  يكون  متوسطي  بنك 
رأس مال عام وخاص وتتوفر على موارد قادمة من االتحاد 
الفارسي  والخليج  األمريكية  المتحدة  والواليات  األوروبي 
الجديد عن طريق  البنك  والصين واليابان... ويمكن تشكيل 
شراكة وليس فقط في إطار ما تمليه بروكسل. إن اهتمام آلية 
االستثمار والشراكة األورومتوسطية والبنك األوروبي إلعادة 
اإلعمار والتنمية غير كاف، حيث إنه في السنوات األخيرة لم 
يكن هناك قرار حاسم حول الهيكل التشغيلي لتمويل المشاريع 

االستراتيجية في المنطقة ولم تتم زيادة التعاون المالي.
ال تتطلب المشاريع الستة الرئيسية التي ترتكز عليها مبادرة 
البحر  مياه  تلوث  )مكافحة  المتوسط"  أجل  من  "االتحاد 

المتوسط والطرق البرية والبحرية السريعة والحماية المدنية 
مجال  في  التعاون  وشبكة  الشمسية  للطاقة  المتوسط  وخطة 
البحوث والتعليم العالي وتطوير الشركات) الحوار واإلرادة 
السياسية فقط، بل أيضا الدعم المالي والتعاون بين القطاعين 
محركا  باعتبارها  واألساسي،  الضروري  والخاص  العام 

للواقع األورومتوسطي الجديد.

من شأن سياسة أورومتوسطية قوية أن تفتح 
الباب لمواكبة العمل من أجل حل األزمات 
السياسية المستعصية: النزاع في الشرق 
األوسط وقضية الصحراء الغربية وقبرص

في  فعال  بشكل  للتأثير  أمرا ضروريا  المالي  الحافز  يعتبر 
تقودنا  ومتوازنة  مستدامة  اقتصادية  اجتماعية  تنمية  تعزيز 
إلى الهدف المتمثل في تحقيق "منطقة لالزدهار المشترك". 
منطقة  بإنشاء  الضريبي  القطاع  تطوير  يسمح  أن  يمكن 
التي تقضي تدريجيا على الحواجز   (FTA( التجارة الحرة
الجمركية المفروضة على تجارة السلع المصنعة. كما أنه من 
التشريعات  ومواءمة  الحر  التبادل  تشجيع  المناسب 
الصعبة  التقنية  العوائق  إزالة  الجمركية، وكذا  واإلجراءات 
التبرير على الخدمات أو المنتجات الزراعية. سيسمح تحديث 
الزراعة في دول الجنوب بتعزيز أوجه التكامل في القطاع 
األولي، بل وحتى دراسة إمكانيات تشجيع السياسة الزراعية 

المشتركة: سياسة زراعية أورومتوسطية مشتركة.
يمكن لهدف إنشاء منطقة التجارة الحرة أيضا أن يعمل على 
 .(AMU( التوطيد الحقيقي والفعال التحاد المغرب العربي
لقد قيل الكثير عن "تكاليف غياب اتحاد المغرب العربي"، 
وبدون شك أن الدبلوماسيين والسياسيين والفنيين نعلم جيدا 
وأن  المنطقة  في  التنمية  يدعم  أن  شأنه  االتحاد من  هذا  أن 
يكون بمثابة محرك بالنسبة للفضاء األورومتوسطي برمته 

والمجتمع الدولي أيضا.
ينبغي تنفيذ مبادرة تطوير األعمال المتوسطية لدعم الشركات 
الصغيرة والمتوسطة، ألن تعزيزها سيكون أمرا ضروريا 
وتكامل  االجتماعي  واالستقرار  العمل  فرص  لخلق 
نقل  نفسه على تسهيل  الوقت  االقتصادات، كما ستعمل في 
مشروعا  آنذاك  يعتبر  كان  ما  إن  واالبتكار.  التكنولوجيا 
مبتكرا لالتحاد من أجل المتوسط لم يفقد بعد صالحيته، ذلك 
دعم  على  ستحصل  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  ألن 
عظيم األهمية من شأنه أن ينعكس بشكل واضح على تنمية 
النموذج  صياغة  في  المرأة  وتمكين  الجنوب  اقتصادات 

االقتصادي للمنطقة األرورمتوسطية.
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ستحتاج  للتنفيذ،  وقابال  مستداما  النموذج  هذا  يكون  لكي 
المنطقة إلى تصميم طاقة مشتركة وتعزيز التعاون المتعدد 
الوقود  مجال  في  فقط  وليس  القطاع،  هذا  في  األطراف 
"لشراكة  التخطيط  المهم  من  سيكون  أنه  أعتقد  األحفوري. 
طاقية" تعزز الطاقة النظيفة وتساهم في اتساق هذا المزج. 
المتوسطية  الشمسية  الطاقة  خطة  على  اإلصرار  هنا  ومن 
وإنشاء وتحسين شبكات الكهرباء بين الضفتين. تهدف هذه 
الخطة إلى بلوغ 20 جيغاواط لتحقيق استهالك %20 من 
واالنبعاثات  النفط  على  االعتماد  وتقليل  النظيفة  الطاقة 

الملوثة.
يستطيع التعاون األورومتوسطي تنمية الموارد البشرية، على 
قدم المساواة، وتعزيز التبادل بين المجتمعات المدنية والتفاهم 
بين الثقافات. في هذا الصدد، أخذ إعالن برشلونة في االعتبار 
أهمية الحوار بين الثقافات واألديان وكذا دور وسائل اإلعالم 
لمعرفة وفهم الثقافات. يجب علينا تعزيز التقدم في هذا االتجاه 
وتعلم  الثقافي  التبادل  يعززها  التي  المتبادلة  المعرفة  لخلق 
التنمية  في  تساهم  التي  التعليمية  البرامج  وتنظيم  اللغات 
المدنية واالجتماعية األساسية.  االجتماعية واحترام الحقوق 
الوطنية  وخططه  الحضارات  تحالف  لدينا  الغرض،  ولهذا 
آنا  اليونسكو ومؤسسة  الوكاالت والمؤسسات، مثل  وبرامج 
العربي  والبيت   (Anna Lindh Foundation( ليند 
 Casa( وبيت البحر األبيض المتوسط (Casa Árabe)
األبيض  للبحر  األوروبي  والمعهد   (Mediterráneo
 Centro( ومركز توليدو الدولي للسالم (IEMed( المتوسط
التي   ،(Internacional de Toledo para la Paz
تعمل على جعل منطقة البحر األبيض المتوسط فضاًء للمعرفة 

واالجتماع والتبادل.
تحبط  أن  المواطنين  تنقل  دون  تحول  التي  للعقبات  يمكن 
والشك  الريبة  تولد  األورومتوسطي ألنها  المجتمع  تطلعات 

ينبغي  والراديكالية.  والقومية  الحمائية  النزعات  وتفاقم 
األبيض  البحر  في  التنقل"  حول  كبير  "اتفاق  إلى  التوصل 
ما  وهذا  وأمان.  بكفاءة  الهجرة  تدفقات  وإدارة  المتوسط 
تطرقنا إليه في 10 و11 يوليو )تموز) 2006 في المؤتمر 
الرباط.  بمدينة  والتنمية  الهجرة  حول  اإلفريقي  األوروبي 
الهجرة  موضوع  بمعالجة  اإللتزام  تم  المؤتمر  هذا  خالل 
المنشأ  بلدان  في  الحساسيات  ذلك  في  بما  شامل،  بشكل 
اإلنسان  حقوق  عن  الدفاع  من  انطالقا  والمقصد،  والعبور 
ووصوال إلى اإللتزام ببرامج التنمية االجتماعية واالقتصادية. 
حيث اعتبرنا نحن رعاة هذا المؤتمر، المغرب وإسبانيا، أن 
وأنه  الهجرة  مجال  في  كافية  خبرة  لديهما  وأفريقيا  أوروبا 
حان الوقت للعثور على التوازن الصعب بين التنقل واألمن. 
في  الدخول  تأشيرات  بتحرير  األوروبي  االتحاد  قام  مثلما 
الشرق للباحثين ورجال األعمال والطالب والفنانين... ينبغي 
أن تتجه المنطقة األورومتوسطية نحو اتفاق يضمن سالسة 

تنقل األشخاص.

يستطيع التعاون األورومتوسطي تنمية 
الموارد البشرية، على قدم المساواة، وتعزيز 
التبادل بين المجتمعات المدنية والتفاهم بين 

الثقافات

المقياس  األورومتوسطية  المنطقة  مستقبل  يكون  أن  يمكن 
الحقيقي للتغييرات الجيواستراتيجية التي تلوح في األفق في 
لتعلم  مفتوحا  كتابا  شك،  ودون  والعشرين،  الحادي  القرن 
الدروس من الماضي يمكن أن نكتب فيه الحاضر باإلرادة 
صفحات  من  مستقبل  وتصور  السياسية  والعزيمة  الوطنية 

التعاون والتماسك.
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 أستاذ االقتصاد
)Université Paris Dauphine( جامعة باريس دوفين

بلدان جنوب وشرق  في  التي حدثت  المفاجئة  التغيرات  إن 
المفاجأة  المراقبين.  كل  فاجأت  قد  المتوسط  األبيض  البحر 
كانت أكبر حيث أن هذه الدول استطاعت أن تقاوم األزمة 
العالم.  في  األخرى  األقاليم  مجمل  من  أفضل  بشكل  نسبياً 
فإن مجمل  الكلي،  لالقتصاد  الجيد  المظاهر واآلداء  وخلف 
يفسر  ما  وهو  األعراض،  نفس  من  تعاني  المنطقة  بلدان 
االنتشار غير المتوقع للثورات والمطالبة بالديمقراطية. وهذه 
القطاعات،  قليل من  بالتركيز على عدد  تتميز  االقتصادات 
وإدارة  العالم،  في  المستويات  أدنى  من  عمالة  معدالت  مع 
األوليغاركية  عبر  ومنظم  ممنهج  وفساد  للموارد  ريعية 
ذلك  وفوق  أحياناً.  الجيش  ضلوع  مع  الحاكمة،  العشائرية 
على  الحصول  منذ  ملموسة  بدرجة  التعليم  مستوى  ارتفاع 
الخريجين وارتفاع  البطالة بين  إلى زيادة  يُترجم  االستقالل 

معدالت هجرة المؤهلين بشكل غير طبيعي.
البلدان،  لهذه  االقتصادية  النظم  طبيعة  يحلل  المقال  وهذا 
والتماثل في طريقة عملها في الداخل والخارج، والتوقعات 

اإلقليمية التي ترتسم منذ اندالع الثورات العربية.

مقاومة األزمة وأداء ملفت لالقتصاد الكلي

إن بلدان المنطقة قد قاومت وبشكل جيد أزمة الرهن العقاري 
دول  فإن  ومبدئياً   ،2008 لعام  العالمية   (subprime)
في األسواق  اندماجها ضعيفاً  العربي ومصر كان  المغرب 
بشكل محدود  األزمة  بانتقال  ما سمح  الدولية، وهو  المالية 
انخفاض  قنوات:  ثالث  عبر  تم  األزمة  فانتقال  للغاية. 

تحويالت المهاجرين، وانخفاض عائدات التصدير، وارتفاع 
أسعار المنتجات الغذائية األساسية بشكل خاص. وفي نفس 
الوقت، فإن األزمة كانت أكثر محدودية في الدول المصدرة 
للمحروقات، حيث سمح االحتياطي النقدي بتدخل مباشر في 
معدالت  على  وبالحفاظ  الغذائية،  االستهالكية  السلع  أسعار 
ذات  الحكومات  قامت  المثال،  سبيل  فعلى  العام.  اإلنفاق 
وخلقت  مباشراً،  دعماً  الغذائية  السلع  بدعم  المالية  المقدرة 
وظائف للشباب في اإلدارة، أو قامت أيضا بتطوير عمليات 
القروض االستهالكية من جهة، ودعم مشاريع رواد األعمال 

من جهة أخرى.
كانت  الثالثة،  األلفية  من  األول  للعقد  الثاني  النصف  ومنذ 
تقريباً،  إدارة األزمات، في كل مكان  الحكومات قد تعلمت 
بتنفيذ سياسات فعالة مضادة للتقلبات الدورية نجحت بشكل 
أو بآخر: توسيع نطاق الحوافز الضريبية لتشجيع االستثمار، 
النشاط  على  للحفاظ  الالزمة  الفائدة  أسعار  تخفيض  تعميم 
االقتصادي )Abdih et al, 2010)، وإن لم تكن سياسة 
االقتصاد الكلي في مصر موسومة بالفاعلية، فإن أداءها في 

مجال الحوكمة قد تم اعتباره في تصنيفات البنك الدولي.
تم  قد  والسعودية  وعمان  والمغرب  والجزائر  تونس  كذلك 
تصنيفها ضمن عشرة دول في العالم حققت أكبر زيادة في 
و12010.   1970 عامي  بين  البشرية  التنمية  مؤشرات 
في  المنطقة  بلدان  حققتها  التي  للغاية  السريعة  والتطورات 
متوسط  ارتفع  وقد  واضحة.  هي  والتعليم  الصحة  مجالي 
في  إلى 71 عاماً  أفريقيا من 51 عاماً  األعمار في شمال 
نفس الفترة. كذلك ارتفعت نسبة األطفال الملتحقين بالمدارس 
أفريقيا.  شمال  في  الفترة  بنفس   70% إلى   37% من 
ومعدالت المواليد المنخفضة لدى الشعوب العربية تتماشى 
ال  )التي  المشاركة  معدالت  وزيادة  الزواج،  سن  تأخر  مع 
 .(Kateb, 2010( تزال ضعيفة) للنساء في سوق العمل
وفي المتوسط فإن الشعوب العربية تشهد معداًل سنوياً للنمو 
بين 1 و%2، بينما يرتفع عدد السكان في سن العمل بمعدل 

نحو حوكمة اقتصادية جديدة

 االقتصادات العربية في مواجهة األزمة: 
تقييم ومنظورات منذ الثورة التونسية

1 في 1970 كان معدل األعمار في تونس أكثر انخفاضاً منه في الكونغو والمغرب، ومعدل تعلم األطفال أكثر انخفاضاً منه في ماالوي.
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%3 سنويا، والطلب على العمل بمعدل %4 سنويا، وعدد 
.(Fargues, 2011( ،8% الخريجين يرتفع من %6 إلى

اآلفات المشتركة بالدول العربية

يوجد في معظم الدول العربية سلسلة من اآلفات المشتركة 
التي تسمح بتفسير االنتشار التلقائي للتغييرات الثورية تحت 
أشكال مختلفة في مجمل البلدان العربية2: ترُكز االقتصادات 
على قطاعات قليلة، وإدارة ريعية للموارد حتى لو لم تكن 
مصحوبة  حاد  بشكل  منخفضة  عمالة  ومعدالت  طبيعية، 
بمعدالت هجرة مرتفعة بشكل غير طبيعي للخبرات المؤهلة 
ونظام الفساد والنهب المعّمق. وهناك نقطة أخيرة مشتركة 
تستحق انتباهاً خاصاً: وهي اتفاق خارجي بين الدول العربية 

والقوى الغربية قد أخر قيام هذه الثورات – التطورات.

تركز لالقتصاد يستبعد األيدي العاملة المؤهلة

تنوع ضعيف  وهي:  اآلفة  نفس  في  العربية  الدول  تشترك 
أربعة  أو  ثالثة  حول  المتركز  االقتصاد  لقطاعات  للغاية 
قطاعات مرتبطة بالقطاعات األولية أو القطاعات الصناعية 

ذات القيمة المضافة المنخفضة.
إن الجزائر، حيث %98 من العائدات الخارجية يعتمد على 
المحروقات، قد شهدت نوعاً من التراجع في القطاع الصناعي 
الريعي  والطابع  الزراعة.  بقطاع  التضحية  تمت  بينما 
القتصادات المنطقة هو في الغالب مرتبط بوجود قطاع كبير 
للمحروقات يتمتع بريع يعاد توزيعه بشكل أو بآخر في باقي 
كافية  غير  المقاربة  تلك  مثل  فإن  الواقع،  وفي  االقتصاد. 
لتوصيف النمط اإلنتاجي في الجزائر، فهو هناك مبني على 
في  واهية  بينها عالقة  تربط  أساسية  قطاعات  ثالثة  تعايش 

الواقع ولكنها ترتبط بعالقات مالية.
للتصدير  واحد  منتج  على  يعتمد  الذي  العام  القطاع 
)المحروقات) هو َمصدر إجمالي العائدات الخارجية تقريباً. 
بمساهمته بثلث الناتج اإلجمالي المحلي، وأصل ثلثي إيرادات 
هو  القطاع  هذا  التصدير.  عائدات  من  و98%  الميزانية 
مورد السيولة، وبشكل خاص في أوقات ارتفاع أسعار النفط، 
والمعدات  االستهالكية  للسلع  مستورد  قطاع  يغذي  وهو 
النظامي  خالل  من  جزئياً  والبتروكيماويات)  )المحروقات 

المصرفي العام.

ويغذي قطاع االستيراد قطاع التجارة الدولية بنشاط ضعيف 
للصناعات التحويلية )المنتجات الزراعية الغذائية) والتجميع 
وهذا  والمنسوجات).  واالليكترونية  الكهربائية  )األدوات 
ويتم  الرسمية،  األنشطة غير  من  كبيراً  جانباً  يدمج  القطاع 
تمويل االستيراد جزئيا بسعر الصرف الرسمي ومن خالل 
شبكات وطنية موجودة في الدول المتقدمة، ال سيما فرنسا. 
القصير  األجل  ذات  المصرفية  القروض  أيضاً  وتستخدم 

والمتوسط لدعم أنشطة االستيراد.

تشترك الدول العربية في نفس اآلفة وهي: 
تنوع ضعيف للغاية لقطاعات االقتصاد المتركز 

حول ثالثة أو أربعة قطاعات مرتبطة 
بالقطاعات األولية أو القطاعات الصناعية ذات 

القيمة المضافة المنخفضة

النشاط الرسمي والقطاع غير الرسمي هنا متداخالن نسبياً، 
وذلك األخير على مستوى قطاع االستيراد يصب في قطاع 
واإلنشاءات  التجزئة  وتجارة  الخدمات  قطاع  وهو  ثالث 
التنوع  إن  التجاري بشكل عام.  للتداول  القابلة  والسلع غير 
هناك  بل  التحقق.  في  صعوبة  يجد  االنتاج  لنمط  المأمول 
التعدين  قطاع  لصالح  التحويلية  الصناعات  في  تراجع 

)الفوسفات والحديد) وقطاع اإلنشاءات واألشغال العامة.
وعلى  الصادرات  على  الجزائري  االقتصاد  اعتماد  إن 
عائدات المحروقات المتقلبة يؤدي إلى ظهور سيولة مصرفية 
مفرطة في بعض الفترات. وبشكل متناظر، فعندما تنخفض 
السيولة يعّرض المصارف لصعوبات  العائدات، فإن نقص 

في األرصدة.
أما االقتصاد الليبي فإنه يتشابه مع االقتصاد الجزائري وإن 
على نطاق أصغر، فعائدات النفط تشكل مجمل تدفقات النقد 
األجنبي تقريباً، وأكثر من نصف الناتج اإلجمالي المحلي. إن 
قلة عدد سكان هذا البلد والريع النفطي قد جعال من ليبيا الدولة 
األولى في أفريقيا من حيث متوسط نصيب الفرد من الناتج 
اإلجمالي المحلي. وهذا ال عالقة له بإعادة توزيع هذه الثروة 
تشكيل  تواصل  التي  العشائر  وبين  ناحية،  من  الليبيين  بين 
األلفية  من  األول  العقد  تميز  وقد  أخرى.  ناحية  من  البالد 

الجديدة بمعدالت مرتفعة للنمو في الناتج اإلجمالي المحلي.
الطبيعية  الموارد  من  استفادة  األقل  التونسي،  االقتصاد  أما 
مقارنًة بجيرانه في ليبيا والجزائر، فهو يتركز بدوره هيكلياً 

 E.M. Mouhoud (2012( «Political Economy of Arab Revolutions, analysis and prospects for North-African أنظر:  الريعية  الدول  لطبيعة  معمق  تحليل  أجل  2 من 

Countries», Mondes en Développement, Vol. 40-2012/2-n°158
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على بعض القطاعات: السياحة الجماعية والشاطئية المكتظة 
بمكانة  تعمل  لكنها  )متعلمة)  أو مؤهلة  التأهيل  قليلة  بعمالة 
منخفضة وبرواتب بخسة، وهي تشكل جزءاً هاماً من القيمة 
المضافة. إن قطاعات تصدير المواد التجميعية، بالتعاقد من 
لها  يكن  لم  والمالبس  النسيج  بصناعة  والخاصة  الباطن، 
سوى أثر ضئيل على باقي االقتصاد، وال تأثير باالرتفاع في 
مجالي السلع الرأسمالية والسلع الوسيطة. كما تم اعتماد نفس 
الطريقة باستغالل المصالح التقليدية في الخدمات المساعدة 
مستوى  على  االتصال..)  ومراكز  )المعلوماتية  للشركات 
تكلفة الرواتب دون اهتمام بمهنية األيدي العاملة، أو باستخدام 

خريجين دون المستوى المطلوب.
القابلة  غير  والخدمات  الزراعة  بعض  نضيف  أن  يمكننا 
للتداول. االستثمارات المباشرة ال تأتي من هذه البلدان بسبب 
إلى  الشركات  نشاط  انتقال  ويتزايد  الداخلية.  السوق  ضيق 
التجميع  مجال  في  الباطن  من  تعاقدات  هيئة  على  الخارج 

لصالح الشركات األوروبية المتوسطة والصغيرة.
أما االقتصاد المغربي فهو أكثر تنوعاً من اقتصادات الدول 
االعتمادات  من  عدد  من  ذلك  مع  يعاني  وهو  األخرى، 
الهيكيلية على بعض الموارد الطبيعية، وعلى تقلب العائدات 
الزراعية وتدفق تحويالت المهاجرين التي ال تزال تمثل نحو 

%10 من الناتج اإلجمالي المحلي في المغرب.
الجماعية  السياحة  في  باألساس  يتركز  المصري  االقتصاد 
األول  النشاط  هي  والسياحة  والزراعة.  والمعادن  والنفط 
المسؤول عن دخول النقد األجنبي، ثم تأتي بعد ذلك تحويالت 
هذه  تجعل  السياسية  والمخاطر  الصدمات  إن  المهاجرين. 

العائدات هشًة ومتقلبة.
لالقتصاد،  والمكاني  القطاعي  التركز  فإن  المجمل،  وفي 
وبشكل  يحجب  مما  معاً،  يتماشيا  قد  المميز  الكلي  واألداء 

واضح، القصور الحقيقي القتصادات المنطقة.

معدالت عمالة منخفضة، ونخبة من الخريجين في الشتات

في مجمل اقتصادات جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط، 
الشباب،  المرتفعة، وبشكل خاص بين  البطالة  فإن معدالت 
وضعف مشاركة الشباب والنساء )وإن كان ذلك في تحسن) 
في سوق العمل، يتصاحب مع وجود قطاع غير رسمي هام، 
األكثر  هي  للعمالة  رسمية  معدالت  إلى  يترجم  ما  وهو 

انخفاضاً على مستوى العالم )أقل من 40%).
وبشكل مواٍز، فإننا نشهد نمواً كبيراً في عدد خريجي التعليم 
العالي وفي معدل االلتحاق بالجامعات ومعاهد التعليم العالي. 

للتعليم  للحاجة  استجابًة  هو  العالي  التعليم  على  اإلقبال  هذا 
االستقالل  إن  االستعمار.  في حقبة  المقموعة  الشعوب  لدى 
بالنمو  المختلَطين  الشعوب،  قبل  من  للتعليم  والتطلع 
الديموغرافي يصحبهما بشكل آلي ارتفاع في نسبة االلتحاق 
البالد  تضرب  التي  األزمة  ولكن  والعالي.  الثانوي  بالتعليم 
على  اإلنفاق  بتقليص  تترجم  غيرها  من  أكثر  النفطية  غير 
التعليم وأزمة في النظم التعليمة. إن معدالت النمو السنوية 
في عدد الطالب ترتفع إلى 10–%15 في كل من الجزائر 

والمغرب وسوريا.
الفئة  العربية.  البلدان  النخب في  فئتان من  الواقع  هناك في 
طبقة  من  أشخاص  من  تتكون  عدداً،  األقل  وهي  األولى، 
الصفوة المرتبطة بالسلطة، والتي تُعلم عائالتها أبناءها في 
األماكن  على  ليحصلوا  األجنبية  والجامعات  المدارس 

المحجوزة لهم في سوق العمل للمؤهلين.
والفئة الثانية تجمع مجمل خريجي التعليم العالي، المنحدرين 
بشكل عام من عائالت فقيرة أو من الطبقة المتوسطة، وهم 
األغلبية من حيث العدد. إن البطالة الجماعية لهؤالء الشباب 
االنتقائية،  دراساتهم  استكملوا  ولو  حتى  الخريجين،  من 
تتوسع بشباب المدن الصغيرة والمناطق الريفية حيث تضيق 
الفرص  على  حتى  الحصول  يستطيعون  فال  العمل،  سوق 
األقل مكانة التي تتوفر في المراكز الحضرية الكبرى بسبب 
معتمدين  الجبرية  اإلقامة  قيد  فيبقون  الباهظة.  السكن  تكلفة 

على آبائهم ماديا ومعنويا.

معدالت مرتفعة بشكل غير طبيعي لهجرة المؤهلين

"هجرة  من  ظاهرًة  نشهد  العربية،  االقتصادات  حالة  في 
األدمغة" مرتفعة بالمقارنة مع مناطق أخرى مشابهة من حيث 
نصيب الفرد من الدخل. فمعدل هجرة األشخاص الخريجين 
في  مقابل 8.3%  من 10%  أكثر  هو  العربية  الدول  من 
اليد  آسيا. وموجات هجرة  الالتينية و%7.1 بشرق  أمريكا 
العاملة المؤهلة تأهيال عاليا والمنطلقة من شمال أفريقيا تخرج 
تحديداً من الجزائر والمغرب وتونس مستهدفة فرنسا وبلجيكا، 
وبشكل  الشمالية  أمريكا  وتجتذب  وإيطاليا.  إسبانيا  ومؤخراً 
متزايد الخريجين األكثر تأهياًل. و"الهجرات الجديدة" لسنوات 
1990-2000 هي لشباب ونساء مؤهلين ممن يحسبون من 
يبدون  وال  األصلية،  ببلدانهم  ارتباطاً  األقل  "الحراقين"3، 

.(Miotti, 2010( الرغبة في العودة إليها
وقد كرست الثورة التونسية القطيعة مع ذلك االتفاق الضمني 
الحاكمة  الصفوة  سليلي  من  الشباب  يشغل  بموجبه  والذي 

3 كلمة في العامية المغاربية تعني "من يحرقون" أوراقهم في إشارة لوثائق الهوية.



20
12

ي 
سط

تو
الم

42
يح

فات
م

مكانا محجوزا في سوق العمل للمؤهلين، فيما تهبط النخب 
أو  البطالة  إلى  والمتوسطة  الفقيرة  الطبقات  من  المتعلمة 

للعمل األقل من مؤهالتهم في الداخل أو في الخارج.

فساد وثغرات في االقتصاد

إن انسداد المؤسسات وانتشار الفساد يؤديان إلى تآكل "القدرات" 
 Armatya( "والثقة ، إذا استخدمنا مصطلحات "أرماتيا سن
Sen). وهو ما يؤدي إلى انخفاض الفاعلية وانتفاء اإلنتاجية من 
العمل. واألمر يتعلق في الحقيقة بدرجة الفساد التي وصلت إليها 
كممارسة  الثقة  إنتاج  في  فاعليتها  جعلت  والتي  البلدان  هذه 
اجتماعية بديلة عن تطبيق القانون، جعلتها تختفي لصالح أشكال 
تآكل الثقة و"القدرات". الفقر النقدي يحد منه تدفق التحويالت 
طريق  عن  االجتماعية  الشبكات  وتنظيم  المهاجرين)،  )من 
التكافل العائلي، والدعم الحكومي ألسعار المنتجات األساسية، أو 
بالعمل في اإلدارة. لكن العقد االجتماعي المتواطئ الذي يستند 
عليه هذا التكافل يشجع الممارسات الزبونية التي تميل إلى ربط 
األفراد بحاملي األنصبة من السلطة السياسية أو اإلدارية. وفي 
النهاية فإن تطور القواعد الرسمية يبقى معطاًل وطريقة التشغيل 

.(Ould-Aoudia, 2006( .التقليدية تظل سائدة
الجارية  التغييرات  أخر  قد  خارجياً  اتفاقاً  فإن  الواقع،  وفي 
لفترة طويلة. هذا االتفاق قد ربط طوال عقد التسعينات بين 
المتوسط  البحر  وشرق  جنوب  دول  في  الحاكمة  الصفوة 

ودول االتحاد األوروبي، وفرنسا في المقام األول.

إنهيار نظام العالقات األورومتوسطية 

إن الثورات العربية قد أحدثت انهياراً في العقد االجتماعي 
الدول  بين  الخارجي  االتفاق  وأيضاً  النخب،  بين  الداخلي 
العربية والقوى الغربية. كانت دول المنطقة كلها قد وّقعت 
مع  التجارة  لتحرير  اتفاقيات  تعاوني  وغير  ثنائي  بشكل 
المنتجات  فال  صالحها،  في  تكن  لم  األوروبي،  االتحاد 
الزراعية وال الخدمات كانت قد أُدمجت في االتفاقيات التي 
اقتصرت على المنتجات المصنعة وهي عنصر ضعيف في 
كانت  لقد  المتوسط.  األبيض  البحر  جنوب  دول  صادرات 
البحث عن شرعية  هي  موسع،  وبشكل  الدول،  هذه  دوافع 
سياسية دولية بالمخاطرة بالخسارة االقتصادية في اتفاقيات 

للتجارة الحرة غير متوازنة وفي غير صالحها4.

على  القدرة  بغياب  المرتبط  التصدير  عائدات  انخفاض  إن 
من  األوروبية  األسواق  في  الصناعية  بمنتجاتهم  المنافسة 
ناحية، وبالعوائق الباقية أمام تصدير المنتجات الزراعية من 
السياحة  بعائدات  سوى  تعويضه  يمكن  ال  أخرى،  ناحية 
المباشرة،  األجنبية  وباالستثمارات  المهاجرين،  وبتحويالت 
الضعيفة جداً مع ذلك. وفي مقابل هذا االعتراف السياسي من 
االتحاد األوروبي الذي سمح به توقيع االتفاقيات، فإن دول 
للهجرة في مواجهة مواطنيها  قمعية  بسياسة  تلتزم  الجنوب 
في  بها  يمرون  الذين  الصحراء  جنوب  أفريقيا  ومواطني 
رعاياها  بقبول  الموقعة  الدول  التزام  إن  ألوروبا.  طريقهم 
المطرودين من أوروبا، وبخنق حقوق مواطنيها في السفر 
كأنه  وبوضوح  يبدو  للتنمية،  هامشية  مساعدات  مقابل  في 
تنفيذ بالوكالة للسياسة األوروبية لقمع مهاجري جنوب البحر 

األبيض المتوسط، والمغاربيين بشكل خاص.

إن الثورات العربية قد أحدثت انهيارًا في العقد 
االجتماعي الداخلي بين النخب، وأيضًا االتفاق 

الخارجي بين الدول العربية والقوى الغربية

ومن الواضح أن ال المفوضية األوروبية عبر سياسة الجوار 
األوروبية، وال فرنسا عبر مشروع االتحاد من أجل المتوسط 
إلضفاء  المنطق  هذا  مواصلة  يستطيعان  الجنيني   (UfM)
الشرعية على الطغمة الحاكمة في دول جنوب البحر األبيض 
المتوسط. وبالتوازي فهناك عمليات إقليمية في حيز التنفيذ 

يمكن أن تفتتح.

التوقعات اإلقليمية الجديدة جنوب – جنوب

أفريقيا  شمال  دول  بين  الحدود  على  التعامالت  تكلفة  إن 
والشرق األوسط )MENA) هي أعلى من تكلفة التعامالت 
العوائق  وبسبب  األوروبي.  االتحاد  ودول  الدول  تلك  بين 
دول  بين  الحدود  على  الباهظة  الجمركية  وغير  الجمركية 
تبقى  المنطقة  أسواق  فإن  األوسطـ  والشرق  أفريقيا  شمال 
شديدة التفرق وملتفتًة بشكل ثنائي نحو أوروبا. إن فقر التنوع 
غياب  في ضوء  يفَسر  العربي  المغرب  لدول  الشركاء  في 
تنفيذ  من  الرغم  على  حقيقية.  إقليمية  سوق  إلنشاء  اإلرادة 
 (GAFTA( الكبرى  الحرة  العربية  التجارة  منطقة  اتفاقية 
داخل  البينية  التجارة  فإن  الحقاً.  آثارها  تحليل  سيتم  التي 

4 في حالة اتفاقات التوسعة مع دول شرق ووسط أوروبا فإن المصلحة كانت لتلك الدول التي احتفظت ببعض العوائق في مواجة بلدان االتحاد األوروبي بينما التزمت تلك األخيرة بفتح حدودها لألولى.
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المنطقة لم تشكل سوى %10 من تجارة دول منطقة شمال 
الموقف  ولكن   .2007 عام  في  األوسط  والشرق  أفريقيا 
توجه  ولبنان واألردن  بلد آلخر: فسوريا  من  كثيراً  يختلف 
أكثر من نصف صادراتها نحو دول المنطقة. وبالنسبة لدول 
المتوسط  األبيض  البحر  دول شرق  وبشكل خاص  أخرى، 
فإن %10 أو %20 فقط من صادراتها الكلية يوجه لدول 

المنطقة.

ونلمح أيضًا طلبًا قويًا على التجارة مع تركيا 
ن كان العرض  في دول المغرب العربي، واإ

التركي ال يزال أقل من طاقاتها

فإن  العربي،  المغرب  دول  وخاصة  للباقين،  بالنسبة  ولكن 
ال  األوسط  والشرق  أفريقيا  شمال  لمنطقة  الصادرات  نسبة 
تتجاوز %8 من إجمالي صادراتها. إن حجم التجارة لدول 
منطقة شمال أفريقيا والشرق األوسط ضعيف بشكل ملحوظ 
بالنسبة لما يمكن أن ننتظره من وضعها االقتصادي والثقافي 
والجغرافي. ووفقاً للتقديرات األخيرة، فإن هذه الدول ستحقق 
وضعها  لها  يؤهله  عماً  التجارة  في  بـ 86%  يقدر  نقصان 

.(Bhattacharya, 2009)
هذا التفرق في أسواق منطقة شمال أفريقيا والشرق األوسط 
األجنبية  االستثمارات  تدفق  كبير، ضعف  جزء  في  يفسر، 
بسبب  حواجز  ثمة  المحروقات.  قطاع  خارج  الخارجية 
السياسات االقتصادية أو بسبب عوامل هيكلية تعوق – بشكل 
عام – التجارة والنمو االقتصادي، والتي يجب أن تكون أكثر 

بنقطتين أو ثالث نقاط عّما هي عليه اليوم.
أيضاً، فإن اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى التي 
عام  بالقاهرة  العربية  القمة  في  عربية  دولة   14 أقرتها 
51996، والتي تضم حالياً 17 من إجمالي 22 دولة عربية، 
قد حققت تأثيرات هامة. ففي الفترة من 1997 إلى 2009 
ضاعفت االتفاقية التجارة البينية في المنطقة بشكل ملحوظ، 
التجارة)  تحويل  آثار  خصم  )بعد   26.6% بنسبة  وذلك 
بين  الجمركية  غير  العوائق  ولكن   .(Abedini, 2008)
مكافئ  حسب  بـ 30%  )تقدر  كبيرة  تظل  األعضاء  البلدان 
بتبادل  االتفاقية  هذه  تُعزز  أن  ويجب  الجمركية)  التعريفة 

الخدمات والتنقل الحر للكفاءات على المستوى اإلقليمي.
يفتحه  الذي  الجديد  الجيوسياسي  الفضاء  أخذ  أيضاً  ويجب 
استبعاد توقع اندماج تركيا في االتحاد األوروبي في االعتبار. 
تُستبدل  أن  األوروبي  االتحاد  حكومات  اقترحت  أن  فمنذ 

بإعادة  تركيا  قامت  فقد  التوسعة،  بتوقعات  للشراكة  اتفاقات 
نشر جهودها الجيواستراتيجية في المنطقة. وفوق ذلك فهناك 
ومعدل  المرتفع  التكنولوجي  ومستواها  االقتصادي،  تقدمها 
جنوب  دول  لدى  مثيله  متوسط  يفوق  الذي  العمل  إنتاجية 
البلد  بدور  تركيا  قيام  إلى  أن يؤدي  يمكن  أوروبا، وهو ما 
المحرك الحامل لالستثمارات األجنبية المباشرة وللتكنولوجيا 
وديانة  مؤسسات  معها  تتقاسم  إقليمية  منطقة  إلى  المناسبة 
مشتركة. وفي النهاية، فإن تكاماًل إقليمياً تدفعه تركيا يمكن 
أن يكون في صالح انفراجة في موقف االنتظار الرازح تحته 
بين  السياسية  المشاكل  بسبب  العربي  المغرب  دول  اتحاد 

الجارين الجزائر والمغرب.
دول  في  تركيا  مع  التجارة  على  قوياً  طلباً  أيضاً  ونلمح 
المغرب العربي، وإن كان العرض التركي ال يزال أقل من 
تزال  ال  التركية  التجارية  التبادالت  كانت  وإذا  طاقاتها. 
متوجهة نحو أوروبا، فإن االستثمارات المباشرة في مجال 
الخدمات واإلنشاءات والصناعة تحتدم في المغرب العربي. 
األعمال  مجال  مع  يتماهون  الدول  هذه  في  األعمل  فرجال 
التركي حيث العرض التكنولوجي واإلداري يبدو أكثر توافقاً 

مع االحتياجات المحلية.
وفي النهاية، فإنه في أزمة الوحدة النقدية األوروبية األخيرة، 
فإن إنشاء منطقة تدمج شمال البحر المتوسط وجنوبه يمكن 
جنوب  بلدان  بين  للتفرقة  المزدوجة  العملية  من  ينتج  أن 
ناحية،  من  اليورو  لمنطقة  الصلبة  النواة  وبلدان  أوروبا 
اإلقليمية  الدينامية  في  تركيا  ستلعبه  الذي  المتنامي  والدور 
التغيرات  ناحية أخرى. وأيضاً، فإن  المتوسط، من  بجنوب 
وليبيا)  )تونس ومصر  المنطقة  الحالية في مجمل  السياسية 
عن  بمعزل  األخرى،  البلدان  في  اإلصالحات  وتسارع 
ذلك  فإن  ستسود،  التي  السياسية  للنظم  المؤسسية  الطبيعة 
سيؤدي إلى سرعة إنجاز بناء إقليمي سيسمح بدوره بإعادة 
التفاوض حول اتفاقيات التجارة الحرة مع االتحاد األوروبي 

على أسس جديدة.

خاتمة

جنوب  بلدان  بين  اإلقليمي  للتكامل  الجديدة  التوقعات  إن 
وشرق المتوسط، بما فيها تركيا، يجب أن تكون قاعدة إلعادة 
االتحاد األوروبي على  الشراكة مع  اتفاقيات  اختبار وتقييم 
األوروبية  السياسة  ضوء  وفي  األطراف،  متعددة  قاعدة 
حول  التفاوض  تعيد  أن  يجب  الجنوب  بلدان  إن  للجوار. 

5 اإلمارات العربية المتحدة ومصر والكويت والسعودية وسوريا وتونس والمغرب والسودان وعمان وقطر ولبنان والعراق والبحرين وليبيا، ثم انضمت األردن وفلسطين واليمن والجزائر وكان تنفيذها 

مقررا في 2007-1-1 على األكثر ولكن القمة العربية في َعمان في 2001  قد استعجلتها لتصل إلى مرحلة انعدام الجمارك في 2005-1-1.
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محتوى اتفاقيات التجارة الحرة مع االتحاد األوروبي، ولكن 
بشكل متعدد األطراف ال ثنائي. ويجب أن تُدرج في جدول 
المفاوضات ملفات مثل حرية التنقل للكفاءات، وتحرير تبادل 
الخدمات وأخذ المصالح الزراعية لدول المنطقة في االعتبار.
وفي منظور ما بعد الثورات، فإن دول شمال أفريقيا والشرق 
على  باالرتكاز  اإلقليمي  تكاملها  تُطور  أن  يجب  األوسط 
التفاوض  يعاد  أن  يجب  المشتركة.  العربية  السوق  معاهدة 
جماعياً حول اتفاقيات التجارة الحرة مع االتحاد األوروبي، 
الزراعية  للمنتجات  األوروبية  األسواق  بفتح  المطالبة  مع 
والشرق  أفريقيا  شمال  دول  لصالح  مؤقت  توازن  وبعدم 

األوسط.

هذه االقتراحات التي يمكن أن يتم تفصيلها 
تستجيب للتحديات التي تواجه االقتصادات 

العربية التي هي بصدد التحول نحو الديمقراطية

وسيكون من المناسب أن تتضمن بنوداً حول اشتراك بلدان 
جنوب المتوسط في برامج األبحاث والتحديث )العطاءات) 
األوروبية. ويجب أيضاً التخلي عن السلوك الريعي في سوق 
العمل للمؤهلين، بتطوير عروض عمل لكل منصب شاغر 
للمؤهلين، وبتحفيز طلبات التوظيف عموماً باإلشارة للسير 
الذاتية )C.V) للمتقدمين، سواء المقبولين أو غير المقبولين 

على موقع المؤسسة المستخِدمة بالقطاع العام أو الخاص.
الجنوب  دول  وحكومات  مؤسسات  تفاوض  أن  المهم  ومن 
على عقود مشتركة، أو حتى من قبيل نظام "تصنيع المعدات 
األصلية" )OEM)، مما ينص على استخدام الكوادر المحلية 
من  بالتعاقد  القبول  )ال  المشتركة  العقود  عبر  الفروع  في 
االتصال).  مراكز  في  الخريجين  مكانة  وبتخفيض  الباطن 
ومن األفضل أن تستغل سياسة التعليم المواد التقنية والعلوم 

االجتماعية في اتجاه قطاع الخدمات المعرفية في مجمله.
ومن الضروري وجود سياسة مرافق تتمحور حول احتياجات 
للمواصالت  التحتية  للبنى  الكامل  التوصل  وتضمن  اإلقليم 

واالتصاالت السلكية والالسلكية.
العمومية على أسس واضحة،  التحتية  البنى  تمويل  وينبغي 
باللجوء لعمليات االكتتاب وحظر الدعم الحكومي الكامل، إذ 
يعتبر مصدراً للزبونية والفساد من جهة، ولضعف استدامته 

من جهة أخرى. 
هذه االقتراحات التي يمكن أن يتم تفصيلها تستجيب للتحديات 
التي تواجه االقتصادات العربية التي هي بصدد التحول نحو 
الديمقراطية، وهي ال تستبعد إجراءات تكميلية تخص وبشكل 

أدق الصناعة وقطاعات االقتصاد األخرى.
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تحولت أوروبا منذ عدة سنوات إلى مسرح لألخبار المؤلمة، 
أسوأ.  إلى  سيئ  من  تنتقل  اليورو  وأزمة  عام 2011  فمنذ 
الحوكمة  تحسين  إلى  الهادفة  الهامة  الجهود  من  بالرغم 
وللديون  اليورو  لمنطقة  إنقاذ  صندوق  وإنشاء  األوروبية 
السيادية )اليونان) في منتصف عام 2012، إال أن كل هذا 
لم يبدد الشكوك ومازالت االضطرابات المالية تسيطر على 

األوضاع في السوق. 
ولكن الغريب في األمر هو أن أسس منطقة اليورو تبدو جيدة 
االقتصاد  بأسس  مقارنتها  تمت  ما  إذا  العموم، خاصة  على 
المحلي  بالناتج  مقارنًة  السيادية  الديون  فمتوسط  األمريكي. 
أقل من %90، في حين  يبلغ  اليورو  اإلجمالي في منطقة 
يتعدى نسبة %100 في الواليات المتحدة األمريكية. كما أن 
عجز الميزانية أقل سوءا في منطقة اليورو حيث يصل تقريبا 
مقابل   2011 في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من   4% إلى 
%10 في الواليات المتحدة األمريكية. باإلضافة إلى ذلك، 
منذ نشأتها دائما ما حققت منطقة اليورو في ميزان الحسابات 
المتحدة  الواليات  أن  حين  في  فائضا،  أو  تعادال  الجارية 
هذه  تبين  عقود.  منذ  كبيرة  عجز  نسب  تراكم  األمريكية 
المؤشرات األخيرة أنه، على عكس ما يحدث في الواليات 
النقدي األوروبي  المتحدة، هناك مدخرات في دول االتحاد 
الدول  منه  تعاني  الذي  العامة  الميزانية  لتمويل عجز  تكفي 

األعضاء بمنطقة اليورو. وبالتالي فإن منطقة اليورو، على 
لحل  كافية  داخلية  موارد  لديها  المتحدة،  الواليات  خالف 
مشكلة الدين دونما الحاجة إلى اللجوء إلى التمويل الخارجي 
كما يطالب بذلك أولئك الذين يدعون إلى تدخل صندوق النقد 

الدولي أو دعم المستثمرين األجانب.
االقتصادية  األسس  لهذه  النسبية  الصالبة  من  بالرغم 
األوروبية واالجتماعات المتعددة بين رؤساء الدول ووزراء 
يتمكنوا  لم  األوروبيين  السياسيين  المسؤولين  فإن  المالية، 
وإقناع  اليورو  منطقة  في  الديون  أزمة  حل  من  اآلن  حتى 

األسواق بسالمة قراراتهم والتزامهم.
في هذا السياق، يمكننا طرح عدة أسئلة من بينها: كيف يمكن 
لتحسين  فرًصا  األزمة  ستوفر  هل  المفارقة؟  هذه  تفسير 

الحوكمة في االتحاد األوروبي ووحدة النقد األوربية؟ 

الطريق الطويل نحو تحسين الحوكمة في منطقة اليورو

 (EMU( في البداية، تقوم هيكلة الوحدة االقتصادية والنقدية
كما أشير إلى ذلك في معاهدة ماستريخت لسنة 1992 على 
ثالثة محاور أساسية متعلقة بالحوكمة في االتحاد األوروبي. 
المكون األول هو تأسيس بنك مركزي مستقل )البنك المركزي 
األوروبي) بهدف الحفاظ على استقرار األسعار. أما المكون 
في  هو  الذي   (SGP( والنمو االستقرار  ميثاق  فهو  الثاني 
األساس اتفاق بين الحكومات يدخل في إطار النظام القانوني 
لالتحاد األوروبي والذي كان من المفترض أن يرسم حدود 
العجز العام عن طريق تطبيق "إجراء العجز المفرط". في 
حين أن المكّون الثالث واألخير، الذي لم يتم االعتراف به إال 
مؤخرا، يتعلق "ببند عدم اإلنقاذ" أو "ال للمسؤولية المشتركة" 
 .(TFEU/األوروبي االتحاد  سير  معاهدة  من  )البند 125 
حيث تنص هذه االتفاقية على عدد من المقتضيات األخرى 
في باب الحوكمة االقتصادية )وال سيما اإلشارة إلى مفهوم 
ظلت  ولكنها  مشترًكا)،  هًما  باعتبارها  االقتصادية  السياسة 

نحو حوكمة اقتصادية جديدة

أزمة اليورو: هل ستقود إلى حوكمة أنجع وأقوى؟
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الدول  إن  حيث  ورق،  على  حبرا  العظمى  للغالبية  بالنسبة 
األعضاء لم تشعر بالحاجة إلى تنسيق سياساتها االقتصادية.

مستقل   (ECB( أوربي  مركزي  بنك  إنشاء  فكرة  حظيت 
القرار.  وصناع  االقتصاد  رجال  بين  كبير  بتوافق  دائما 
ويستند هذا التوافق على حقيقة أن التضخم المرتفع في العقود 
الماضية لم يساعد على تحقيق النمو، وبالتالي فإن دور البنك 
ينبغى أن يقتصر على ضمان استقرار األسعار.  المركزي 
االستقرار  ميثاق  أي  لالتفاقية،  الثاني  المكون  يلَق  لم  بينما 
والنمو، نفس التوافق بين األكاديمين والمسؤولين السياسيين. 
العتبات  نقاش عميق حول منطق  التسعينات  أثير في  حيث 
الذي نصت عليه معاهدة ماستريخت )%3 من الناتج المحلي 
اإلجمالي بالنسبة لعجز الميزانية، و%60 من الناتج المحلي 
اإلجمالي بالنسبة للدين العام). في عام 2003 اتفقت الدول 
الرائدة في أوروبا على تخفيف الحدود المفروضة من قبل 

ميثاق االستقرار والنمو.

بغض النظر عن المقتضيات الخاصة، تكمن 
أهم قوة للميثاق المالي في أن اإلعالن 
السياسي الذي يتضمنه يعطي للحكومة 

األلمانية أداة سياسية إلقناع رأي عام أصبح 
يشكك في مدى فعالية عمليات إنقاذ اليورو

أما المكون الثالث الذي ظل لمدة طويلة قابعا وراء الستار، 
فلم يتم تفعيله إال مؤخرا. خالفا لالعتقاد السائد، ال يحظر بند 
"عدم اإلنقاذ" المضمن في البند 125 من المعاهدة عمليات 
ال  األوروبي  االتحاد  أن  على  ببساطة  ينص  ولكنه  اإلنقاذ. 
ال  الدول  هذه  وأن  األعضاء  الدول  مسؤولية  تحمل  يمكنه 
مفاوضات  خالل  البعض.  بعضها  تجاه  التزاماتها  تضمن 
معاهدة ماستريخت، أصرت ألمانيا بشكل قوي على ضرورة 
تضمين هذا البند لضمان التحصين من التبذير المالي، ولكنها 
لم تكتشف إال مؤخرا، بعد أن أجبرت على الموافقة على إنقاذ 
كبير، أن هذا البند ال يمكنه توفير الحماية التي كانت تطمح 
إليها. إزاء هذا الوضع، ركز المسؤولون األلمان على تحقيق 
االتحاد  دول  في جميع  الميزانية  واحد: خفض عجز  هدف 
األوروبي. هذا هو الهدف النهائي للميثاق المالي األوروبي 
الذي يجبر دول منطقة اليورو على تبني قوانين أكثر صرامة 
للحد من العجز العام. هل سينجح الميثاق المالي في تحقيق 
ما فشل فيه ميثاق االستقرار؟ هل سيكون هذا كافيا لحل أزمة 

منطقة اليورو؟ الجواب األكثر ترجيحا على كال السؤالين هو 
"ال" وذلك لسببين: السبب األول هو أن هذه المقاربة تنطلق 
من واقع أن أزمة اليورو هي أزمة مالية عامة قبل كل شيء. 
يحل  لن  المالي  الميثاق  فإن  وبالتالي  صحيح،  غير  وهذا 
الفقرتين  في  إليه  سنتطرق  الذي  الثاني  السبب  أما  األزمة. 
القادمتين بتفصيل أكبر هو أن مشكلة عدم االنضباط المالي 
لم تكن بسبب غياب القوانين، التي كانت موجودة أصال، بل 
بسبب مشاكل تفعيل ميثاق االستقرار والنمو. ومع ذلك، لم 

يحقق الميثاق المالي تقريبا أي تقدم يُذكر في هذا الصدد.

تجربة القواعد المالية األولى

على  قبال  ينص  "األصلي"  واالستقرار  النمو  ميثاق  كان 
ضرورة تحقيق التوازن المالي في إطار الدورة االقتصادية. 
في حال تطبيقه، كان سيؤدي إلى تقليص ثابت لنسبة الديون 
في الناتج المحلي اإلجمالي. لألسف، ال شيء من ذلك تحقق. 
في غياب الطابع اإللزامي، تم تجاهل مقتضيات ميثاق النمو 
إطار  في  المالي  التوازن  تحقيق  إلى  الهادفة  واالستقرار 
المتوسط  في  المالي  العجز  كان  حيث  االقتصادية.  الدورة 
جميع  ولكن  االقتصادية،  الدورة  في   3% عتبة  من  قريبا 
ذلك  في  بما  اليورو،  منطقة  في  الكبيرة  األعضاء  الدول 
ألمانيا، راكمت عجزا في الميزانية أكبر من المسموح به في 
السنوات األولى التي تلت إنشاء اليورو. في 2003، رفض 
القاضي  األوروبية  المفوضية  مقترح  األوروبي  المجلس 
بتطبيق "إجراء العجز المفرط" وفرض غرامات على فرنسا 
الدول  فيه  تحالفت  تاريخي  تصويت  بعد  وذلك  وألمانيا. 
أغلبية  على  للحصول  وإيطاليا)  وألمانيا  )فرنسا  الكبرى 
مؤهلة تسمح لها "بإلغاء هذا اإلجراء"1. حيث إن هذه الواقعة 
تدل على الكثير من األمور إذا ما ربطناها بحقيقة أن الميثاق 
تطبيق  جذري  بشكل  يعزز  أن  المفترض  من  كان  المالي 
المؤهلة  "األغلبية  مبدأ  تطبيق  خالل  من  المالية  القواعد 
المفوضية  من  اقتراح  أي  المبدأ،  هذا  حسب  المعكوسة". 
تعارضه  لم  ما  معتمًدا  يعتبر  المفرط"  "العجز  بخصوص 

أغلبية مؤهلة.
واالستقرار رسميا  النمو  ميثاق  تعديل  تم  في عام 2005، 
لتحسين توجهاته االقتصادية وكذا درجة االعتماد2. وكانت 
قالوا إن  البعض  الباحثين متباينة:  الفعل داخل مجمع  ردود 
ميثاق النمو واالستقرار "تم إضعافه"، وآخرون يرون عكس 
ذلك وبأنه قد "تم تحسينه". إذا ما رجعنا قليال إلى الوراء، 
سنالحظ أن غياب التوافق بين الخبراء حول ضرورة تفعيل 

.Gros et al 2004 :1 أنظر

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/05/st07/st07619-re01.en05.pdf 2
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"قواعد ملزمة للسياسة المالية" هو الذي جعل تعديل ميثاق 
النمو واالستقرار مقبوال على نطاق واسع، وإن لم يكن ذلك 
ضروريا. ومن المرجح أن يحدث ذلك مجددا. وعالوة على 
ذلك، بعد وقت قصير من تخفيف ميثاق النمو واالستقرار، 
االقتصادية  الدورة  انتعاش  أقل صرامة، سمح  الذي أصبح 
دون  ما  إلى  أخرى  مرة  العجز  بتقليص  الدول  من  للعديد 
%3، وهو ما بدا أنه يؤكد الموقف الرسمي الذي يرى أن 
مالية  سياسة  ظهور  إلى  أدى  "المعدل"  االستقرار  ميثاق 
للدورة  المخفف  العجز  يشهد  لم  الواقع،  في  مسؤولة. 
الطفرة  فترة  في  حتى  جدا  تحسن طفيف  االقتصادية سوى 
إلى  يعود  أن  قبل   ،2007-2006 عامي  بين  االقتصادية 

سابق عهده تحت تأثير األزمة. 
وعموما، فإن بلدان منطقة اليورو لم تمتثل أبدا امتثاال تاًما 
ذلك، ظلت منطقة  نفسها. ومع  التي وضعتها على  للقواعد 
اليورو محافظة نسبًيا بشأن مخطط الميزانية ُمقارنًة بالواليات 
المتحدة األمريكية أو المملكة المتحدة. في هذا الصدد، كان 
ألحكام معاهدة ماستريخت ضد العجز المفرط تأثير ال يمكن 
إنكاره. ولكن، كما هو الحال غالبا، تخفي المعدالت في كثير 
من األحيان فوارق مهمة. ورغم أن متوسط العجز في منطقة 
الرئيسية  المتقدمة  بالدول  مقارنًة  متواضعا  يبدو  اليورو 
األخرى، إال أن دولة عضو في منطقة اليورو، وهي اليونان، 
انتهكت بشكل واضح جميع القواعد لعدة سنوات. لهذا، فمن 
المفهوم أن يرى بعض ُصنّاع القرار، خصوصا األلمان، أن 
اليورو.  لبقاء  أمًرا ضرورًيا  أصبح  الموازنة  قواعد  تشديد 
وفي هذا اإلطار، ينبغي التأكيد على نقطتين هامتين. أوال، 
المكتوبة  القواعد  أن  والنمو  االستقرار  ميثاق  تاريخ  أثبت 
وحدها ليست كافية. إذ يجب تطبيق هذه القواعد أيضا. وفي 
هذا الشأن، يبدو أن تجربة ميثاق االستقرار والنمو تبين أن 
أساًسا على  مستقبال ستعتمد  الجديدة  القواعد  تطبيق  طريقة 
درجة توافق اآلراء بشأن أهميتها. ثانيا، يجب أن نعترف بأن 
المتعددة  الحاالت  مواجهة  في  جدا  سلبية  كانت  السياسات 
لتزوير الحسابات العامة في اليونان. حيث لم يُعرف إسراف 
الحكومة اليونانية علًنا إال عندما توقفت األسواق المالية عن 
فات  قد  كان  ولكن  مناسبة.  فائدة  بمعدالت  اليونان  تمويل 

األوان لتفادي السيناريو الكارثي.

آفاق قواعد مالية جديدة

طويال:  عنوانا  المالي  الميثاق  تشمل  التي  المعاهدة  تحمل 
الوحدة  في  والحوكمة  والتنسيق  االستقرار  بشأن  معاهدة 

االقتصادية والنقدية. ولكن إذا ما أمعنا النظر، سنالحظ أنها 
محدودة نوعا ما من حيث تجديد المضمون. 

من  والنمو  االستقرار  بميثاق  تذكرنا  الجديدة  المعاهدة  هذه 
جوانب عدة. على غرار ميثاق االستقرار والنمو، فإن الهدف 
الفرق،  المالي.  التبذير  تجنب  هو  المالي  للميثاق  األساسي 
الموجود على األقل على الورق، هو أن نظام التطبيق يبقى 
على المستوى الوطني حيث توجد السيادة المالية. كما أنه بعد 
المالي وتوقيع  االنضباط  بشأن  التزام واسع  الحصول على 
اتفاقية جديدة، يتحول الجدل السياسي إلى النمو، وكما حدث 
ميثاق  إلى  االستقرار  ميثاق  تحول  في عام 1990، عندما 
االستقرار والنمو، كثيرون هم اليوم من ينادون بميثاق للنمو. 
رغم أن هذا المطلب يمكن أن يبدو منطقيا، من الممكن جدا 
في  والملزم  األساسي  الوحيد  األمر  نفسه.  التاريخ  يعيد  أن 
الموقعة  والعشرين  الخمس  الدول  إجبار  المالي هو  الميثاق 
السنوي في  الهيكلي  العجز  التي تحد من  القواعد  نقل  على 
%0.5 من الناتج المحلي اإلجمالي بشكل دائم إلى نظامها 
العام  الدستور إن أمكن ذلك، في  إلى  أو  الوطني،  القانوني 

الذي يلي دخول المعاهدة حيز التنفيذ3.
المفوضية  ستسدعيها  التدابير،  هذه  الدول  تتخذ  لم  وإذا 
األوروبية إلى محكمة العدل األوروبية )ECJ). وفي حال 
عدم االمتثال لحكم محكمة العدل األوروبية، يجوز للمحكمة 
تتجاوز  ال  غرامة  دفع  األعضاء  الدول  على  تفرض  أن 
%0.1 من الناتج المحلي اإلجمالي. وبالتالي، فإن الميثاق ال 
يتناول سوى القواعد العامة التي يجب على الدول األعضاء 
المالي، في حين ال  بالتوازن  الخاصة  اتباعها لَسن قوانينها 
يتناول تطبيق هذه القواعد الوطنية. كما تتضمن هذه المعاهدة 
السياسات  تنسيق  بشأن  ُملِزمة  وغير  واسعة  مقتضيات 
يتعلق  فيما  الحسنة  النوايا  على  تؤكد  حيث  االقتصادية، 
بين  العادية  االجتماعات  عقد  وتُحدد  الهيكلية  باإلصالحات 
السنة على األقل)،  اليورو )مرتين في  رؤساء دول منطقة 

ولكن هذه االجتماعات ال تحمل طابًعا رسمًيا.
لقد أثار توقيع عدد من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي 
التي ال تنتمي إلى منطقة اليورو على الميثاق المالي الكثير من 
النقاش. في الواقع، التوقيع على الميثاق ال يُلزم هذه البلدان 
بأي شيء. إنما هو عبارة فقط عن بيان سياسي يضمن لها 
تأثير  دون  ولكن  اليورو،  منطقة  قمم  معظم  في  المشاركة 
حقيقي في عملية اتخاذ القرارات. بغض النظر عن المقتضيات 
الخاصة، تكمن أهم قوة للميثاق المالي في أن اإلعالن السياسي 
إلقناع  سياسية  أداة  األلمانية  للحكومة  يعطي  يتضمنه  الذي 
رأي عام أصبح يشكك في مدى فعالية عمليات إنقاذ اليورو. 

3 في الدول األعضاء التي يزيد مجموع ديونها عن %60 من إجمالي ناتجها المحلي، يجب أال يتجاوز العجز الهيكلي نسبة %0.5 من الناتج المحلي اإلجمالي، في حين أن الدول األعضاء التي تشكل 

ديونها نسبة منخفضة من إجمالي ناتجها المحلي تستطيع تحقيق عجز هيكلي أقل تقييدا يصل إلى %1 من الناتج المحلي اإلجمالي.
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تغيرات الثقة الخالصة في المؤسسات الوطنية واألوربية مقارنة بالوحدة االقتصادية والنقديةالجدول 1

الفرق بين ربيع 2008 وربيع 2011ربيع 2011ربيع 2008مستوى الثقة في )عينة(:
20-6-14االتحاد األوروبي )27 دولة)

23-3815العضوية في االتحاد األوروبي )27 دولة)

المفوضية األوروبية EC )دول االتحاد السبع 
والعشرون)

192-16

17-236البرلمان األوروبي/EP )دول االتحاد السبع والعشرون)

 /EA منطقة اليورو( /ECB البنك المركزي األوروبي
وتضم 12 دولة)

292-27

 الدعم الصافي للوحدة االقتصادية والنقدية ولليورو 
(EA-12)

4038-2
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كان ضرورًيا  المالي  الميثاق  أن  المؤكد  من  ليس  أنه  غير 
في  ظل  األلماني  العام  الرأي  إن  حيث  الغاية.  هذه  لتحقيق 
الواقع أكثر إيمانا باليورو على عكس ما كان يفكر العديد من 
الخبراء )Gros and Roth, 2011). وهكذا، حتى قبل 
البرلمانية في  المالي، صوتت األغلبية  الميثاق  التوقيع على 
ألمانيا لصالح عمليات إنقاذ منطقة اليورو، وحتى عندما كانت 

هذه العمليات تشّكل مخاطر مالية مهمة بالنسبة أللمانيا.
وبشكل عام، للحكم على قيمة هذه المعاهدة، يجب أخذ عاملين 
بعين اإلعتبار. أوال، من أصل أربع دول كبرى في منطقة 
اليورو، ثالثة منها ستضع من اآلن فصاعدا "مكابح للديون" 
في دساتيرها: في ألمانيا حيث أصبحت هذه التدابير سارية 
هذه  أيضا  اعتمدتا  اللتين  وإيطاليا  إسبانيا  وفي  المفعول، 
القاعدة الذهبية. ويبقى الغموض يلف الحالة الفرنسية، حيث 
لم يتم تعديل الدستور رغم تطبيق هذه المعاهدة على الطريقة 
المتفق عليها، مما يشير إلى أن القيمة المضافة لهذه المعاهدة 

ستكون محدودة.
ثانيا، سيادة مفهوم العجز الهيكلي في الميثاق المالي قد يكون 
مصدرا لزرع الريبة والشكوك. هذا المتغير الذي يطلق عليه 
 known( المعلوم"  "المجهول  اسم  االقتصاد  خبراء 
unknown) : يمكن تقديره، ولكن ال يمكن مراقبته بشكل 
مباشر. ويتم احتساب العجز الهيكلي من خالل ضبط العجز 
األوروبي  اإلحصاء  مكتب  قبل  من  تحديده  تم  )كما  الفعلي 
يوروستات/Eurostat) لعامل معين في إطار قياس تأثير 
الدورة االقتصادية على العجز في الميزانية. ولألسف، من 
الصعب جدا قياس هذا العامل، ناهيك عن قياسه في الوقت 
المناسب. ومع ذلك، راجعت المفوضية األوروبية أكثر من 
الوقت.  الهيكلي مع مرور  العجز  تقديراتها بخصوص  مرة 
السؤال الذي يطرح نفسه هو كاآلتي: ماذا سيحدث لو، بعد 
احترام  عدم  فضاء  ما  بلد  دخل  العجز،  تقديرات  مراجعة 

القاعدة الدستورية؟ ما الذي يتوجب فعله في هذه الحالة؟ 
للميثاق  اإليجابية  النقاط  بعض  مالحظة  يمكننا  النهاية،  في 
تعزيز  على  األعضاء  الـ 25  الدول  إجباره  مثل  المالي، 
مقتضيات مالية وطنية. ومع ذلك سيكون للميثاق تأثير محدود 

فقط ألن معظم الدول تبنت هذا المقتضى تحت ضغط األسواق.
هناك نوعان من المخاطر الرئيسية المتعلقة بالميثاق المالي. 
أولهما هي المراهنة كلًيا على هذا الميثاق: حيث ال يشكل هذا 
األخير حتى الخطوة األولى تجاه الوحدة المالية وال تحسين 
الحوكمة االقتصادية األوروبية، لكن من الممكن أن تثير عملية 
في  الميثاق  هذا  وتطبيق  أيرلندا)  في  )كاالستفتاء  التصديق 
بعض البلدان )مثل فرنسا) اهتماها كبيرا، ما سيعطي للميثاق 
ثانيهما،  الحقيقية.  أهميته  مقارنًة مع  فيه  مبالغا  المالي دورا 
االتحاد  في  االنقسام  حدة  من  يزيد  أن  الميثاق  لهذا  يمكن 
تعيشه  الذي  الصعب  االقتصادي  للوضع  نظرا  األوروبي. 
بعض البلدان، تطبيق تدابير تقشفية إضافية لالمتثال للقوانين 
األوروبية سيكون مكلفا جدا )لقد انهارت حكومات عديدة في 
االتحاد األوروبي بسبب سياسة التدابير التقشفية)، ولكن البلدان 
المدينة ملزمة باتباع سياسة التقشف إن أرادت الحصول على 
دعم مالي من الدول المقرضة لتفادي االنهيار. بعد اتضاح أن 
التقشف وحده ليس كافيا لتخطي األزمة، بل يمكنه أن يعمق 
الكساد، أصبحت معارضة سياسة التقشف والعداء تجاه الدول 

المقرضة تهدد بالتصعيد والزيادة من حدة االنقسامات.

سياسات ومؤسسات متنافسة

اإلطار  ضعف  اليورو  منطقة  في  الديون  أزمة  كشفت 
توزيع  مجال  في  القضايا، وخاصة  من  في عدد  األوروبي 
الموارد. وفي هذا السياق، يمكن ظهور بعض الخالفات بين 
الدول  من  مجموعة  اعتماد  بسبب  وذلك  األعضاء،  الدول 
على المساعدة المالية التي تقدمها لها اليوم مجموعة أخرى 
من الدول. حيث تذكرنا دائما المناقشات التي ال تنتهي حول 
الدول  بين  الموارد  توزيع  إعادة  بأن  األوروبية  الميزانية 
دول  بشأنها  تختلف  التي  األولى  المسألة  تظل  األعضاء 
بشكل  رفعت  قد  األزمة  فإن  ذلك،  ومع  األوروبي.  االتحاد 
ملحوظ من عدد الموارد الالزمة، وبالتالي من خطر زيادة 

االنقسامات.
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مكانة  األوروبي  المنهج  في  األوروبية  المفوضية  تحتل 
عنصر  الحصرية)  الحقوق  لديها  )أو  تحتكر  ألنها  مركزية 
المبادرة. غير أن هذا االختصاص التقليدي ليس له أي تأثير 
في  تتحكم  األوروبية ال  الموفوضية  اليورو ألن  أزمة  على 
الموارد المالية. وهكذا فإن المفوضية األوروبية تراجع دورها 
اليورو  منطقة  دول  رؤساء  يعقدها  التي  القمم  بسبب  فعليا 
رومبوي  فان  هيرمان  األوروبي  المجلس  رئيس  برئاسة 
التكوين  هذا  أن  يبدو   .(Herman Van Rompuy)
الجديد للمجلس األوروبي قد أصبح يلعب دورا مهما، ولكن 
يمكننا التساؤل حول مدى تأثير قمم قادة منطقة اليورو على 
تغير مسار األحداث، خاصة وأن أهم القرارات تم اتخاذها 
عندما كانت األسواق المالية مهددة باالنهيار. وباإلضافة إلى 
إلى  الدول األعضاء  بين  القوى  ذلك، غيرت األزمة ميزان 
درجة أفرغت فيها مفاهيم صنع القرار التقليدية )مثل األغلبية 
البسيطة واألغلبية المؤهلة واإلجماع) من معناها، ألنه لم يعد 
الدائنة  الدولة  موافقة  دون  مهم  قرار  أي  اتخاذ  باإلمكان 
إلى  تحتاج  التي  البلدان  ينبغي على  ألمانيا. حيث  الرئيسية: 
المساعدات المالية الخضوع إلمالءات الدائنين الذين يمارسون 
سلطتهم من خالل المجلس األوروبي والمفوضية األوروبية. 
أصبحت العالقة بين البلدان المدينة والبلدان الدائنة متفاوتة 
داخل آليات الرقابة المتبادلة. في حين تتم مراقبة أداء البلدان 
المدينة عن كثب، يبدو أن البلدان الدائنة تملك حرية التصرف 
الصدد،  هذا  في  نسبًيا.  القوي  القتصادها  مناسبا  تراه  بما 
سيكون من المثير لالهتمام مراقبة الوضع في هولندا. حيث 
إجراءات  اتخاذ  األمر  سيقتضي  محدد.  التزام  إيجاد  يجب 
إضافية لتوطيد االقتصاد، لكنها يجب أن تكون محدودة حتى 

ال يتم تعطيل سير اقتصاد سليم جوهريا.
يبين الجدول رقم 1 أن الدين العام لم يعد يثق في االندماج 
Euro- "يوروبارومتر"  استطالع  يشير  (األوروبي. حيث 
األوروبية  المؤسسات  في  الثقة  أن  إلى   (barometer
كبير  بشكل  تراجعت  قد  األوروبيين)  والبرلمان  )المفوضية 
)رغم أنها ال تزال في معظم الحاالت أعلى من ثقة المواطنين 
االندماج  دعم  شهد  لقد  ببلدانهم).  الوطنية  المؤسسات  في 
النقطة  تبقى  حين  في  حادا.  تراجعا  عام  بشكل  األوروبي 
الوحيدة المضيئة هي دعم اليورو الذي لم يتراجع بالكاد ألنه 
النقدي  بداية االتحاد  أكثر أهمية مما كان عليه في  ال يزال 
األوروبي. ولألسف، فإن الثقة في مؤسسات االتحاد األوروبي 
تراجعت أكثر في الدول التي استفادت أكثر من المساعدات 

والتي اضطرت إلى اتخاذ التدابير التقشفية األكثر صرامة.
اتحاد مالي أوثق،  اليورو إلى ظهور  يمكن أن تؤدي أزمة 
ولكن حتى إن تحقق ذلك، فإنه سيكون نتيجة للحاجة الملحة 
وليس دفعة نحو اندماج أعمق. لن يكون لهذا االتحاد المالي، 

سهولة  ضمان  على  الحريصة  المدينة  البلدان  عن  الناجم 
الحصول على التمويل والمقبول على مضض من قبل البلدان 
الدائنة التي تسعى إلى الحد من تكلفة عمليات اإلنقاذ، فرص 
جيدا  مثاال  اعتباره  عن  ناهيك  مسيرته،  في  للنجاح  كثيرة 

للمزايا المرتبطة بتعميق االندماج.

خاتمة

يقول الخطاب الرسمي إن األزمة في منطقة اليورو ليست أزمة 
عملة اليورو، ولكنها أزمة الديون العامة التي تعاني منها بعض 
الدول األعضاء في منطقة اليورو نتيجة تبذيرها. ولذلك، فإن 
إدارة هذه األزمة ومنع حدوث أزمات في المستقبل تتطلب خلق 
جهاز جديد أكثر صرامة في مراقبة السياسات المالية، وهو ما 
يمكن تحقيقه من خالل الميثاق المالي. غير أن األسواق المالية 
حيث  الكبير،  التغيير  هذا  أمام  الشكوك  في  غارقة  تزال  ال 
مازالت إيطاليا وإسبانيا وعدد من البلدان األخرى تدفع أقساط 
حافة  على  اليونان  أن  حين  في  جدا،  عالية  بنسب  المخاطر 
الهاوية. إذن يبدو من الواضح أن هذه المقاربة ال تعالج سوى 
جانب واحد من المشكلة، وبالتالي فإن تعويل الحوكمة األوروبية 
على االنضباط المالي فقط من المرجح أن ال يعطي أي نتيجة.

 لألسف، يبدو اليوم أن الهدف الوحيد الذي يمكن تحقيقه هو 
تبرز  التي  العامة  المالحظة  األضرار.  تخفيف  محاولة 
تدريجيا هي ضرورة انكباب السلطات المالية )داخل صندوق 
االستقرار المالي األوروبي) على برامج اإلصالح، وتحول 
البنك المركزي األوروبي إلى مقرض المالذ األخير للدول 

التي تعاني من هجمات المضاربين.
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الديون  أزمة  من  اليورو  منطقة  تعاني   ،2010 عام  منذ 
جميع  على  تؤثر  األزمة  هذه  أن  من  الرغم  على  السيادية. 
البلدان التي تشترك في العملة الموحدة بسبب الترابط المالي 
الوثيق بينها، إال أن دول الجنوب هي التي تعاني أكثر من 
المتوسط  األبيض  البحر  حوض  بلدان  أي  المشاكل،  هذه 
اليونان  إلى  تتجه  األنظار  كل  البرتغال).  إلى  )باإلضافة 
وإسبانيا وإيطاليا )وبنسبة أقل إلى أيرلندا) الُمطالَبة بإدخال 
التي تعاني من  اليونان،  التعديالت واإلصالحات. في حالة 
مشكلة اليسر المالي، اختارت )بعد تأخر كبير) إعادة هيكلة 
أداء  عدم  حالة  أول  تسجيل  إلى  أدى  مما  العامة،  ديونها 
)جزئي) للديون السيادية لدولة "متقدمة" في التاريخ. اليونان 
هي أيضا الَمصدر الرئيسي النتقال العدوى إلى بلدان أخرى 
نظرا ألن وضعها أكثر خطورة من أي من شركائها. لهذا 
السبب ليس من المستبعد أن تغادر اليونان منطقة اليورو في 

المستقبل، وسواء فعلت ذلك أم ال، ستواجه عقدا ضائعا.
على الرغم من أنه في وقت كتابة هذه السطور لم تحصال بعد 
على أي مساعدات مالية، هناك قلق بشأن اقتصادات إيطاليا 
وإسبانيا ألسباب أخرى: يتعلق األمر بدولتين كبيرتين بحيث 
إذا كانت هناك حاجة إلى تفعيل خطة إنقاذ فإن ذلك يمكن أن 
يستنزف الموارد الحالية لصندوق االستقرار لمنطقة اليورو 
وصندوق النقد الدولي )IMF). باإلضافة إلى هذا، إذا تطلب 
اليورو.  األمر إعادة هيكلة ديونهما فإن ذلك سيهدد مصير 
ولهذا السبب فقد أجبرهما شركاؤهم األوروبيون )إسبانيا منذ 
2010 وإيطاليا منذ 2011) على ضبط حساباتهما العامة 
بشعبية.  تحظى  ال  التي  الهيكلية  اإلصالحات  عجلة  ودفع 

في  الحال  هو  )كما  إيطاليا  حالة  في  ذلك،  على  وعالوة 
حيث  حكومتيهما،  استقالة  إلى  الضغوط  أدت  اليونان)، 
أصبحت اإلصالحات تنّفذها حكومات تكنوقراطية تفتقر إلى 
من  كثير  في  كانت  )وإن  لمواطنيها  الديمقراطية  الشرعية 

الحاالت، خصوصا في إيطاليا، تحظى بدعمهم).
منطقة  تتقدم  الجنوب،  بلدان  في  اإلصالحات  هذه  مقابل 
الحوكمة  تحسين  نحو  ببطء  ألمانيا،  تقودها  التي  اليورو، 
المؤسسية  الهيكلة  صدع  رأب  تحاول  التي  االقتصادية 
األصلية غير المكتملة للعملة الموحدة. في هذه اللحظة، تتجه 
إلى سياسة جبائية تقشفية منسقة أكثر منه إلى اتحاد جبائي 
وسياسي. غير أنه إذا أعطت اإلصالحات أُكلها وشعر كل 
بأن   (ECB( األوروبي  المركزي  والبنك  ألمانيا  من 
االقتصادات المتوسطية أصبحت أكثر صالبة وتنافسية، فإنه 
من الممكن أن يلينا موقفهما وأن يُقّدما تنازالت أكبر )ضخ 
وإحياء  المصرفي  القطاع  لمساعدة  السيولة  من  مزيد 
االستثمار وخفض قيمة اليورو وتوفير موارد أكبر لصندوق 
وميزانية  اليورو  سندات  المطاف، خلق  نهاية  وفي  اإلنقاذ، 
فيدرالية حقيقية لالتحاد األوروبي). في أي حال من األحوال، 
فإن منطقة اليورو تمر بمرحلة صعبة جدا ومستقبلها مرتبط 

أساسا بشركائها المتوسطيين.
أزمة  مواجهة  في  األوروبية  الفعل  ردة  يحلل  المقال  هذا 
اليورو ودور دول البحر األبيض المتوسط في هذا اإلطار. 
بعد عرض الخطوات التي تم اتخاذها على مستوى االتحاد 
بقائها  وضمان  الموحدة  العملة  استقرار  لضمان  األوروبي 
قائمة، سنقوم بتحليل تأثير أزمة اليورو على اليونان وإسبانيا 

وإيطاليا.

إنقاذ اليورو

مكتملة.  غير  لحوكمة  وفقا   1999 عام  في  اليورو  انطلق 
السياسات  بين  التنسيق  ولكن  قوية،  النقدية  ركائزه  كانت 

نحو حوكمة اقتصادية جديدة

 دول االتحاد األوروبي المتوسطية في مواجهة 
أزمة اليورو
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المالية المختلفة التي كانت تتعايش في داخلها كان قائما على 
الوقاية  التزامات هشة، حيث كان هناك تركيز مفرط على 
النقدية ودليل عمل  من التضخم كمعيار شبه وحيد للسياسة 
البنك المركزي األوروبي، ولم يكن نظام صنع القرار سلسا 
وشفافا للغاية، بحيث أنه كان يجنب بعض الدول العقوبات 
الواجبة عندما ال تستوفي المعايير المتفق عليها. وباإلضافة 
البعد  إلى  اليورو  لمنطقة  المالي  التنظيم  افتقر  ذلك،  إلى 
األوروبي الشامل الالزم، فدوره في العالم لم يكن محددا ولم 
آلية لتسوية األزمة وال صندوق إلنقاذ  يكن يتوفر على أي 
في  مشاكل  من  تعاني  التي  المالية  المؤسسات  أو  الدول 
السيولة. ولكن، بما أن اليورو كان مشروعا سياسيا، فقد تم 
مرات  حدث  كما  االقتصادية.  العيوب  هذه  عن  التغاضي 
عديدة في تاريخ االندماج األوروبي، فقد تبنى صناع القرار 
مقاربة وظيفية: كانوا يعتقدون أنه بمجرد خلق العملة الموحدة 
ستأتي بعده الخطوات الالزمة لتحسين واستكمال حوكمتها. 
لقد كانوا على حق إلى حد ما. فاألزمة المالية العالمية التي 
اندلعت في عام 2008 وأزمة الديون الحالية التي تواجهها 
منطقة اليورو منذ عام 2010 تُجبران على التقدم في سبيل 

تحقيق الحوكمة.

سنجد أن كل القرارات التي تم اتخاذها في 
القمم األوروبية األخيرة ال تتعدى أخذ محمل 

الجد كل ما سبق اعتماده منذ يونيو )حزيران( 
1997: "معاهدة االستقرار والنمو"

الحلقة  كسر  هي  األولوية  تزال  ال  عام 2012،  أوائل  في 
العام  الدين  بين  الراجعة  التغذية  إلى  تؤدي  التي  الجهنمية 
والبنك األوروبي، األمر الذي يتطلب إيجاد حل نهائي لمشكلة 
إلى  اليوناني  األداء  عدم  عدوى  انتشار  من  والحد  اليونان 
البلدان األخرى وكذا إعادة رسملة البنوك. منذ عام 2010، 
كلما ارتفع ضغط األسواق المالية على الديون السيادية لدول 
إلى  التوصل  األوروبي  االتحاد  استطاع  اليورو،  منطقة 
التقنية  الحلول  أن  غير  الوقت.  بكسب  له  تسمح  اتفاقيات 
موارده  استخدام  أو  اإلنقاذ  نطاق صندوق  بتوسيع  المتعلقة 
لتأمين جزء من سندات الديون التي تطرحها دول مثل إيطاليا 
أو إسبانيا سيكون من الصعب عليها حل المشكلة السياسية 
اليورو  منطقة  كانت  إذا  ما  إقرار  في  تكمن  التي  األساسية 
أن  يمكن  الذي  الدور  وتحديد  ال  أم  مالي  اتحاد  نحو  تتجه 
حاليا  يعمل  ال  الذي  األوروبي  المركزي  البنك  به  يضطلع 
بحزم كمقرض المالذ األخير للدول. طوال عام 2011 تم 
الجبائية  الرقابة  لتحسين  القوانين  من  مجموعة  اعتماد 

االقتصاد  في  االختالالت  لتجنب  جديدة  قواعد  واستحداث 
الكلي داخل منطقة اليورو وتعزيز النظام المالي.

كما أنه بناًء على طلب من ألمانيا، تم في عام 2012 اعتماد 
اتفاقية مالية جديدة اتخذت شكل معاهدة حكومية دولية بين 
25 دولة، بعد أن رفضت المملكة المتحدة وجمهورية التشيك 
التوقيع عليها. حسب هذه االتفاقية، يتعين على كافة البلدان 
الستقرار  الذهبية"  "القاعدة  الوطنية  قوانينها  في  تُدِرج  أن 
الميزانية التي تفرض تحقيق التوازن بين اإليرادات والنفقات 
العامة طوال الدورة – وهو ما قامت به سلفا ألمانيا وإسبانيا – 
المحلي  الناتج  من   0.5% في  العام  العجز  سقف  بتحديد 
ميزانيات  مراقبة  ستتم  ذلك،  إلى  وباإلضافة  اإلجمالي. 
األوروبية  المفوضية  ِقبل  من  الهيكلي  اإلصالح  وسياسات 
التي يمكنها أن تطعن في الحسابات السنوية العامة إذا كانت 

هذه البلدان تتلقى تمويال من صندوق اإلنقاذ األوروبي.
وبالتالي، إذا نظرنا إلى كل هذه األمور بتمّعن، سنجد أن كل 
ال  األخيرة  األوروبية  القمم  في  اتخاذها  تم  التي  القرارات 
يونيو  منذ  اعتماده  سبق  ما  كل  الجد  محمل  أخذ  تتعدى 
)حزيران) 1997: "معاهدة االستقرار والنمو". وإذا تمعنا 
كذلك سنجد أن ما تم اإلتفاق عليه يعاني من نفس المشاكل 
التي كان يعاني منها اإلتفاق المبرم قبل خمسة عشر عاما: 
يضع كل شيئ في يد االستقرار ويترك اإلشارة إلى "النمو" 
أكثر  بإرادة  الترحيب  من  الرغم  على  أجوف.  واقع  في 
وضوحا من حيث عدم التعثر فيما يتعلق باالستقرار، فإنه من 
المهم أكثر أن يشجع االتحاد األوروبي أيضا النمو بطريقة 
مباشرة. وإال فإن تطبيق هذه الوصفة التقشفية شبه الحصرية 
االجتماعي  واالضطراب  البطالة  معدالت  يرفع  أن  يمكنه 
بعض  بمواطني  مما سيؤدي  المالي،  القطاع  مشاكل  وتفاقم 
بلدان الجنوب )بدًءا من اليونان) إلى النظر فيما إذا كان البقاء 

في منطقة اليورو أمًرا يستحق االهتمام فعال.

الدول المتوسطية وأزمة اليورو

تتواجد اليونان وإسبانيا وإيطاليا في دائرة الضوء لألسواق 
الدولية والمؤسسات األوروبية ألن تطورها االقتصادي في 
اليورو )أيرلندا والبرتغال هما  المستقبل يتوقف على نجاح 
التنافسية  قدرتها  تُحسن  األولى  ولكن  اهتمام،  محط  أيضا 
بشكل سريع، والثانية، رغم أنها ما زالت تعاني من مشاكل 
تتلقى  أن  يمكنها  والديون،  والعجز  النمو  يخص  فيما  مهمة 
القدرة  كبير،  بشكل  تُضعف،  أن  دون  ثانية  إنقاذ  حزمة 
النقد  وصندوق  األوروبي  اإلنقاذ  لصندوق  اإلقراضية 
الدولي). إذا استطاعت دول حوض البحر األبيض المتوسط 
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ديونها  مستويات  في  االستقرار  وتحقيق  عجزها  تقليص 
)ويُفّضل أن يتم ذلك من دون اللجوء إلى عدم أداء جزئي 
لهذه الديون) وتخفيض عالوات المخاطر وإنعاش الصادرات 
وخلق النمو، فإن منطقة اليورو ستنعم باالستقرار وستخرج 
الحكومة  تحسين  بفضل  وذلك  األزمة،  هذه  من  قوة  أكثر 
االقتصادية الموضحة فيما سبق. غير أنه، بما أنها ال تفكر 
أن  اعتادت  التي  الطريقة  وهي  عمالتها،  قيمة  خفض  في 
تتحايل بها على الركود قبل اعتماد اليورو، فإن على دول 
البحر األبيض المتوسط إجراء إصالحات صعبة ال تحظى 
بأي شعبية، ما يمكن أن يُحول دون تطبيقها وبالتالي وضع 

سالمة ومستقبل الوحدة النقدية على المحك.

اليونان

تُعتبر اليونان حالة خاصة داخل منطقة اليورو. ربما، لو لم 
تكن عضوا في منطقة اليورو لكانت مشاكل االتحاد النقدي 
أقل بكثير، ألن معظم االضطرابات المالية التي تعاني منها 
أوروبا منذ عام 2010 هي نتيجة النتقال العدوى من اليونان 
)التي تمثل أقل من %2 من الناتج المحلي اإلجمالي لمنطقة 
اليورو) إلى بلدان أخرى. خالل السنوات التي سبقت األزمة 
أعلى  كاذبة وراكمت  اليونان حسابات عامة  قدمت  المالية، 
قدرتها  اليورو وفقدت  والعجز في منطقة  الديون  مستويات 
على المنافسة وغضت الطرف عن ممارسات فساد كبيرة. 
بدأ   ،2010 عام  في  األولى  اإلنقاذ  رزمة  تلقت  أن  منذ 
لم  الحكومة  أن  حين  في  سنة  بعد  سنة  اقتصادها  يضعف 
"الترويكا"  مع  عليها  المتفق  بااللتزامات  الوفاء  من  تتمكن 
)المفوضية األوروبية والبنك المركزي األوروبي وصندوق 
النقد الدولي). يعود استمرار تراجع الناتج المحلي اإلجمالي 
في  االستقرار  وتحقيق  العجز  خفض  على  قدرتها  وعدم 
إلى تسجيل  العام )ما أدى في عام 2012  الدين  مستويات 
تحقيق  إلى  تهدف  والتي  الدفع  عدم سداد جزئي اللتزامات 
عام  في   120% إلى  اإلجمالي  المحلي  الدين/الناتج  نسبة 
من  الرغم  على  مستداما  يعتبر  الذي  األمر  وهو   ،2020
عن  الناجمة  المفرغة  الحلقة  إلى  العكس)،  حدوث  احتمال 
تنفيذ  في  الدولة  فشل  وكذا  النمو  وانخفاض  اإلقتطاعات 
حالة  اليونان  تعتبر  الصدد،  هذا  في  الالزمة.  اإلصالحات 
فريدة من نوعها ألنه يبدو أن لديها مشاكل مؤسسية خطيرة 
ال  ما  وهو  االقتصاد،  على  الدولة  بسيطرة  يتعلق  فيما  جدا 

يحدث في أي دولة متقدمة أخرى.
أدت خطورة الحالة اليونانية إلى دراسة إمكانية انسحابها من 
المعاهدات األوروبية ال تنص على  اليورو. لكنه، وبما أن 
طرد أي بلد من االتحاد النقدي، شريطة أن تواصل اليونان 

التقشف، فإنه في نهاية المطاف سيتم اإلفراج  اتباع سياسة 
لزم  إذا  المستقبل  في  اإلنقاذ  لعمليات  الالزمة  األموال  عن 

األمر. 

يطاليا في دائرة  سبانيا واإ تتواجد اليونان واإ
الضوء لألسواق الدولية والمؤسسات األوروبية 

ألن تطورها االقتصادي في المستقبل يتوقف 
على نجاح اليورو

قبول  عدم  تفضيل  اليونانية  الحكومة  تقرر  أن  يمكن  ولكن 
الشروط المطلوبة منها واختيار عدم سداد ديونها بالمرة، ما 
سيكون مصحوبا ال محالة بانسحابها من اليورو. إذا حدث 
الدفوعات مع  أزمة في ميزان  تعاني من  فإنها سوف  هذا، 
مقابل  الجديدة  الدراخما  سعر صرف  في  ملحوظ  انخفاض 
لألجور  سريع  بخفض  لها  سيسمح  الذي  األمر  اليورو، 
الحقيقية ما سيجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة وتفتح 
الباب أمام طريق غامض للتعافي. في الوقت نفسه، ستعاني 
ستكون  مصرفية  أزمة  ومن  المالي  نظامها  انهيار  من 
مصحوبة بخروج رؤوس األموال ما سيجبرها على فرض 
الطريقة  "على  المصرفية)  )القيود  "الكوّراليتو"  نظام 
التمويل  مصادر  غياب  من  البالد  وستعاني  األرجنتينية". 
الناحية  من  الوسطى  العصور  إلى  سيعيدها  ما  الخارجي 
النمو  الذي سيصّعب عليها إمكانية بدء  المالية، وهو األمر 
المرجح أن تحاول  فإنه من  القصير. وبالتالي،  المدى  على 
السلطات تجنب هذا السيناريو الكارثي إذا سمح لها "الشارع" 

بذلك.

إسبانيا وإيطاليا

الحالة  عن  تماما  مختلفتان  حالتان  هما  وإيطاليا  إسبانيا 
اليونانية، كما أنهما تتقاسمان عدة أمور مهمة بينهما. لم يتم 
)حتى اآلن) إنقاذ أي منهما. كما أن كال الدولتين قامتا بإدخال 
بتهدئة  لهما  تعديالت مالية مهمة وإصالحات هيكلية تسمح 
توتر المستثمرين على المدى القصير وتحفيز نمو اقتصاَدْيهما 
تحظى  حكومات  ظل  في  إسبانيا  )في  الطويل  المدى  على 
مونتي  ماريو  برئاسة  إيطاليا  وفي  قوي،  انتخابي  بدعم 
بشرعية  يحظى  ال  تكنوقراطي   ،(Mario Monti)
ديمقراطية). السمة المشتركة األخرى هي حجم اقتصادهما 
الكبير. إيطاليا تمثل %17 من منطقة اليورو وإسبانيا 11% 
)تحتالن المرتبتين الثالثة والرابعة في اقتصاد االتحاد النقدي 
أساسيتين  دولتين  منهما  يجعل  الذي  األمر  التوالي)،  على 
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سيسفر تعثرهما عن مشاكل أكثر خطورة داخل االتحاد يمكن 
أن تنتقل عدواها إلى بلجيكا وفرنسا اللتين تعتبران جزًءا من 
النواة الصلبة لليورو. هذا هو السيناريو الذي ينبغي تجنبه، 
ألنه في حال حدوثه، يمكن أن يعّرض مسألة وجود اليورو 

للخطر. 

خالل السنوات التي سبقت األزمة المالية، 
قدمت اليونان حسابات عامة كاذبة وراكمت 
أعلى مستويات الديون والعجز في منطقة 

اليورو وفقدت قدرتها على المنافسة وغضت 
الطرف عن ممارسات فساد كبيرة

على الرغم من أوجه التشابه بينهما، تعاني كال الدولتين من 
مشاكل مختلفة. مستوى الديون اإليطالي )%120 من الناتج 
اإلسباني  المستوى  من  بكثير  أكبر  هو  اإلجمالي)  المحلي 
الناتج  من   8.5%( اإلسباني  العام  العجز  ولكن   ،(70%)
ِضعف  من  أكثر  يمثل   (2011 عام  في  اإلجمالي  المحلي 
إيطاليا  ذلك،  مع  أنه،  إلى  اإلشارة  )تجدر  اإليطالي  العجز 
لديها ميزة كون معظم ديونها تتواجد في يد سكانها، ما قد 
يمكنها من تنفيذ عدم أداء جزئي "خفي" حول هذه الديون عن 
تفعله  أن  تستطيع  ال  الذي  األمر  وهو  الضرائب،  طريق 
إسبانيا بسبب اعتمادها بشكل أكبر على رأس المال األجنبي 
الذي ال يمكنها أن تفرض عليه أي ضريبة). باإلضافة إلى 
في  مشاكل  يراكمان  البلدين  كال  أن  من  الرغم  فعلى  هذا، 
في  أصبحت  أسعارهما  مستويات  ألن  التنافسية  القدرة 
في  التجاريين  أسعار شركائهما  من  أكبر  األخيرة  السنوات 
منطقة اليورو، فإن إيطاليا تتوفر على قاعدة صادرات أكبر 
أكثر  للبالد" هي  التجارية  الشمال) و"العالمة  )ال سيما في 

صالبة. 
المالية  مواردهما  استقرار  تحقيق  إلى  البلدين  كال  يهدف 
لتبديد  الوحيدة  الطريقة  تعتبر  التي  النمو  توقعات  وتحسين 
ومواجهة  ديونهما  تسديد  على  قدرتهما  حول  الشكوك 
الذي  المالي  للتكيف  السريعة  الوتيرة  أن  غير  عجزهما. 
لهما،  الباب  يفتح  األوروبيون  شركاؤهم  عليهما  يفرضه 
فيها  تتواجد  التي  المفرغة  الحلقة  خصوصا إسبانيا، لدخول 
اليونان، حيث تُفاقم االقتطاعات الركود االقتصادي وتحد من 
جديدة.  اقتطاعات  فرض  على  وتجبر  الضريبية  العائدات 
الخبر السار هو أن القروض بفائدة %1 لمدة ثالث سنوات، 
التي بدأ البنك المركزي األوروبي يقدمها للبنوك األوروبية 
حدوث  عدم  تضمن   ،2011 األول)  )كانون  ديسمبر  منذ 

ديون  الدول من إصدار سندات  ما سيعفي  بنكية،  إفالسات 
المركزي  البنك  أن  غير  المالية.  المؤسسات  إلنقاذ  جديدة 
األوروبي كان واضحا عندما أكد أنه لن يكون بمثابة مقرض 
هجمات  عودة  إمكانية  يعني  ما  للدول،  األخير  المالذ 

المضاربة على الديون اإليطالية أو اإلسبانية.
في جميع األحوال، ال يمكن استبعاد فرضية احتياجهما إلى 
عمليات إنقاذ مالية، بل وحتى اضطرارهما، خاصة إيطاليا، 
إلعادة هيكلة جزء من ديونهما. هل سيعني هذا نهاية منطقة 
الذي ال أحد يملك إجابة عنه. من  اليورو؟ هذا هو السؤال 
حيث المبدأ، من المرجح أن توافق ألمانيا، بعد التوقيع على 
المخصصة  الموارد  زيادة  على  الجديدة،  المالية  االتفاقية 
لصندوق اإلنقاذ الدائم لمنطقة اليورو. كما أن صندوق النقد 
اليورو  لمنطقة  إضافية  موارد  يخصص  أن  يمكنه  الدولي 
توفرها البلدان الناشئة مقابل حصولها على نفوذ أكبر في هذه 
المؤسسة. ولذلك، فإن أي خطة إنقاذ محتملة، بالرغم من أنها 
ستخلق نوعا من عدم االستقرار المالي، فإنها على األرجح 
تماما في  اليورو. ولكن األمر يختلف  انهيار  إلى  لن تؤدي 
إذا  اإلسبانية.  أو  اإليطالية  للديون  جزئي  تسديد  عدم  حال 
إذا  اختبار حقيقي.  أمام  الموحدة  العملة  حدث ذلك، ستكون 
تمكن اليورو من تجاوز اختبار إعادة هيكلة ديون إحدى دوله 
هذا  في  نجح  قد  بأنه  آنذاك  القول  يمكننا  فإنه  الرئيسية، 
كذلك،  األمر  كان  إذا  ما  لمعرفة  ولكن  الحقيقي.  االختبار 
ونأمل أن ال نجبر على التحقق من هذا األمر، مازال علينا 

االنتظار.

خاتمة

األشهر  في  األوروبي  االتحاد  اتخذها  التي  القرارات  تعتبر 
األخيرة للدفاع عن اليورو وتعزيز التنسيق االقتصادي في 
المالي –  االستقرار  – أساسا عن طريق  األوروبي  االتحاد 
وتحسين  الموحدة  العملة  على  الحفاظ  اتجاه  في  خطوة 
التكامل  طريق  في  قدما  والمضي  االقتصادية  الحوكمة 
األوروبي. غير أنه، تحت القيادة األلمانية، فإن كل التركيز 
السنوات  خالل  النمو.  تناسي  مع  االستقرار  على  منصب 
يكن  لم  االزدهار،  سنوات  وبفضل  لليورو،  األولى  العشر 
خطيرا للغاية عدم وجود سياسة أوروبية متعلقة بالنمو. لكن 
االتحاد  على  الالزم  من  أصبح  الحالي  الركود  سياق  في 
بلدان  في  مباشرة، ال سيما  بطريقة  النمو  تعزيز  األوروبي 
الجنوب التي ال يمكنها تحقيق االستقرار وتخفيض ديونها إال 
إذا بدأت في النمو. وإال فإن تطبيق هذه الوصفة التقشفية شبه 
واالضطراب  البطالة  معدالت  ترفع  أن  يمكنها  الحصرية 
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سيؤدي  مما  المالي،  القطاع  مشاكل  وتفاقم  االجتماعي 
بمواطني بعض بلدان الجنوب )بدًءا من اليونان) إلى النظر 
فيما إذا كان البقاء في منطقة اليورو أمًرا يستحق االهتمام 

فعال.

ومع ذلك، إذا أرادت اليونان االنسحاب من 
العملة الموحدة، فسيكون من المستحيل توقع 

كيف ستكون ردة فعل األسواق. إيطاليا 
سبانيا واإ

يمكن أن تؤدي أزمة اليورو على المدى المتوسط والطويل 
نهاية  لألوروبيين  سيعني  ما  الفيدرالية،  نحو  التوجه  إلى 
لكن  االتحاد.  وجود  هددت  التي  االضطرابات  لهذه  سعيدة 
للمواطنين، يمكن أن يكون هذا االندماج األوروبي  بالنسبة 
المفرط أقل جاذبية نظرا ألنه غير ديمقراطي وشفاف للغاية 
المالي  التقشف  يضع  معينا  إيديولوجيا  توجها  يمثل  ولكونه 
أكبر)  تنافسية  والتعديالت االجتماعية )دائما من أجل قدرة 
كقيم عليا ويتخلى عن استخدام السياسة المالية كوسيلة لتحقيق 

االستقرار في الدورة اإلقتصادية.
تطور  في  أوروبا  تتجه  أين  إلى  توضيح  مفتاح  يكمن 
االقتصادات المتوسطية لمنطقة اليورو خالل عامي 2012 
االستقرار،  لعدم  مستمرا  َمصدرا  اليونان  و2013. ستظل 
لكن االتحاد األوروبي لديه اآلن األدوات الكافية ليكون قادرا 
اليونان  أرادت  إذا  ذلك،  ومع  المالية.  العدوى  إدارة  على 
االنسحاب من العملة الموحدة، فسيكون من المستحيل توقع 
كيف ستكون ردة فعل األسواق. إيطاليا وإسبانيا، في الوقت 

في  مشاكل  مع  باليسر  يتمتعان  اقتصادان  هما  الراهن، 
المدى  على  نموهما  توقعات  تتحسن  لم  إذا  ولكن  السيولة. 
المتوسط، وإذا استمر البنك المركزي األوروبي في رفضه 
أنظمته  مع  يفعل  )كما  األخير  المالذ  مقرض  بدور  القيام 
أن  المستبعد  من  ليس  الدول)،  مع  ليس  ولكن  المصرفية، 
تحتاجا إلى خطة إنقاذ، بل وحتى إلى إعادة هيكلة ديونهما. 
مرة  اليورو  منطقة  ستكون  المرحلة،  هذه  إلى  وصلنا  إذا 

أخرى على حافة الهاوية.
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 )Sir Michael Leigh(
 كبير المستشارين 

 صندوق مارشال األلماني للواليات المتحدة 
 ،)German Marshall Fund of the United States( 

)Brussels( بروكسل

المتجول، في  التونسي  البائع  البوعزيزي،  انتحار محمد  إن 
التالي احتالل  الشهر  ديسمبر )كانون األول) 2010، وفي 
ميدان التحرير بالقاهرة من قبل المحتجين، تبعه سقوط زين 
التونسي  الدكتاتورين  مبارك،  وحسني  علي  بن  العابدين 
إن  البلدين.  لهذين  العالم  نظرة  غيّرت  أحداث  والمصري، 
السياسات نحو هذه المنطقة والمتابعة من قبل الدول األوروبية 
والواليات المتحدة وروسيا وتركيا وإسرائيل وغيرها تحتاج 
إلى سرعة الضبط. كانت كلها متواطئة بدرجات مختلفة مع 
القديم  األسطول  أكثر أعضاء  كانت  تركيا  القديمة.  األنظمة 
تكيفا مع الواقع الجديد. وبعد اختبار مختصر لردود فعل عدد 
نسلط  المقالة  هذه  في  األهمية،  ذوي  الدوليين  الفاعلين  من 
الضوء على تطور السياسة التركية استجابة لتغير األوضاع 
قادت  األوسط.  والشرق  أفريقيا  شمال  منطقة  في  السياسية 
الثورات العربية إلى عودة ظهور تركيا كالعب جيواستراتيجي 
مهم وهبطت إلى مرتبة ثانية عدد من القضايا المثيرة للقلق 
المثال حول حرية اإلعالم والصدع مع  لتركيا، على سبيل 
التقارب  القبرصية.إن  التسوية  محادثات  فشل  أو  إسرائيل 
التركي مع إدارة أوباما ألمر الفت للنظر، فقد عكست دورها 
المسألة  خاصة  اإلقليمية،  الصدمات  امتصاص  حيث  من 
السورية، وأعادت التزامها مجددا مع الناتو، من خالل درع 

الدفاع الصاروخي.
إن الحكومة التركية كانت نسبيا حرة من أية قيود داخلية أو 
المنطقة  في  سابقين  حلفاء  عن  بنفسها  النأي  في  خارجية 
المتبقي هو  الناشئة. السؤال  والوصول إلى القوى السياسية 
هل يمكن الحفاظ على دور تركيا الوليد في القيادة اإلقليمية 

البديل  أو  المكّمل  ستصبح  القيادة  هذه  كانت  إذا  ما  وإثبات 
لعالقتها مع أوروبا، التي ال تزال شريكها التجاري الرئيسي 
مع  تركيا  تقارب  إن  بها.  التكنولوجيا  وَمصدر  والمستثمر 
بين  العالقات  على  رئيسي  بشكل  ينصّب  المتحدة  الواليات 
الكونجرس  في  المنتقدة  األصوات  تتعالى  فيما  الحكومتين، 
وبين الرأي العام لسجلها في مجال حقوق اإلنسان وخالفها 
مع إسرائيل وفشلها في التوصل التفاق مع قبرص وأرمينيا. 
لكن بشكل عام، ناورت تركيا ببراعة بُعيد الثورات العربية 
تغيير  مع  وتأقلمت  األوسط،  والشرق  أفريقيا  شمال  في 
األوضاع بشكل سريع مع تحديد شركاء جدد. وحاليا تواجه 
االستقرار  استعادة  في  المساهمة  وهي:  أساسية  تحديات 
وإدارة  تركيا،  إلى  الطائفي  التوتر  امتداد  لمنع  اإلقليمي 
والسعودية  وإيران  والصين  روسيا  من  كل  مع  عالقتها 
والواليات المتحدة وأوروبا، بالرغم من االختالفات البارزة 

حول تطورات األحداث في المنطقة.

رد الفعل األوروبي تجاه الثورات العربية 

دول  العالقات مع  فإن  وليبيا،  تونس ومصر  في  الثورة  مع 
الجنوب األوروبي ومستعمراتها السابقة عبر البحر األبيض 
المتوسط المبنية على المصالح االقتصادية والتاريخية، عالقات 
لم يعد باإلمكان الحفاظ عليها. إن األيام التي تم فيها استقبال 
العقيد القذافي بأبهة في روما وباريس وبروكسل قد ولّت. إن 
تداخل األطر لعملية برشلونة وسياسة دول الجوار األوروبي 

واالتحاد من أجل المتوسط تطلبت إعادة نظر فورية.
لقد تعامل االتحاد األوروبي مع الحكومات السابقة بالمنطقة 
في التفاوض بشأن خطط للعمل تشمل تقديم المساعدة المالية 
والنفاذ إلى األسواق والمشاركة في برامج االتحاد األوروبي 
مقابل إجراء إصالحات في مجالي حقوق االنسان والحوكمة. 
وفي المحصلة، خطط العمل هذه بقيت فقط حبرا على ورق. 
مع  وثيقة  بعالقات  األوروبي  االتحاد  أعضاء  دول  تمتعت 

تركيا: قوة جديدة في البحر المتوسط

الدور التركي في المتابعة المتوسطية للثورات العربية



20
12

ي 
سط

تو
الم

56
يح

فات
م

األنظمة العربية، إلى درجة وصل فيها الرئيس مبارك ألن 
يكون الرئيس الفخري المشارك لالتحاد من أجل المتوسط، 
بناًء على إصرار الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي. احتاج 
االتحاد األوروبي عدة أسابيع لتقييم تبعات الثورات، ثم كيّف 
لبلدان  المساعدة  من  "المزيد"  لتقديم  السياسي  عمله  إطار 
التي بذلت "المزيد" من الجهود للمضي قدما  شمال أفريقيا 
مفردات  تعكس  الديمقراطي.  الطابع  ذات  الحكومات  تجاه 
ونهج االتحاد األوروبي بشكل قوي دعمه للتحول في وسط 
وشرق أوروبا. مع ذلك، لم يكن واضحا أن القوى السياسية 
لمواءمة  بالضرورة  تسعى  الثورات  أطلقتها  التي  المختلفة 
أنظمة سياسة بالدها مع القواعد والمعايير والقيم األوروبية.
بالدور  األوروبي  الوعي  العربية  االنتفاضات  عززت  لقد 
الجيوسياسي الرئيسي لتركيا في منطقة شمال أفريقيا والشرق 
واألوسط. وهذا حّول االهتمام من تعثر مفاوضات انضمام 
تركيا لالتحاد األوروبي وعملية اإلصالح الداخلي إلى دورها 
الجيواستراتيجي، ومنح أهمية أعظم "للحوار السياسي" بين 
الجانبين  فكال  النظر،  بغض  وتركيا.  األوروبي  االتحاد 
يحتاجان إلظهار درجة عالية من األهداف المشتركة ليكتب 

لهذا الحوار الخروج بنتائج ملموسة.

الواليات المتحدة

الديمقراطية  تعزيز  من  نوبة  بعد  المتحدة،  الواليات 
مبادرة  في  والمتمثل  بوش  إدارة  شعار  تحت  "المنحوسة" 
الشرق األوسط الكبير وشمال أفريقيا، تأرجحت بين الواقعية 
من  أمريكي  دوالر  مليار  بـ 1.3  وتُّوجت  الدبلوماسية، 
واستئناف  لمصر،  والممنوحة  العسكرية  السنوية  المساعدة 
اإلصالح، وبشكل الفت في خطاب الرئيس أوباما بالقاهرة، 
القيم األمريكية  في 2009 يونيو )حزيران)، حيث أكد أن 

تتماشى مع قيم التسامح في اإلسالم.
التظاهرات  نهجا حذرا خالل  أوباما  إدارة  تبنت  البداية  في 
ضد الرئيس مبارك في القاهرة، تخوفا من أن اإلطاحة به قد 
مع  السالم  اتفاقية  وخاصة  المنطقة،  استقرار  على  تؤثر 
إسرائيل. وأصبح موقف مبارك غير قابل للدفاع عنه، ونُظر 
العربي  االستثناء  مغالطة  على  كداللة  العربية  لالنتفاضات 
والتحقق من صحة االلتزام الحكومي بعالمية حقوق اإلنسان. 
في ذات الوقت، كانت واشنطن قلقة بشأن تأثير االنتفاضات 
االقتصادي  واالنتعاش  النفط  أسعار  ارتفاع  على  العربية 
التغير  من  حالة  في  عربية  حكومات  مع  عالقاتها  وبشأن 
المستمر، وبشأن دور حلف شمال األطلسي )NATO) في 

المنطقة، والصعود البارز لإلسالم السياسي.

شعرت الواليات المتحدة باالطمئنان للدور الطليعي للجامعة 
تجاه  الرد  نحو  الدولي  المشهد  قيادة  وأوروبا حيال  العربية 
الثورات في شمال أفريقيا. وفي حالة ليبيا، وجدت الواليات 
والعسكري  الدبلوماسي  الدعم  بين  حكيماً  توازناً  المتحدة 
لتطبيق "حق الحماية" وتشجيع الدول األوروبية للعب دور 
العالقات  عّمقت  العربية  الثورات  مجمل،  وبشكل  رئيسي. 
التداعيات  بين واشنطن وأنقرة، خاصة وأن تركيا امتصت 
الدولية لالنتفاضة المسلحة السورية والتي جابهت قمعاً عنيفاً 

من ِقبل نظام األسد.

روسيا 

تنظر روسيا إلى الثورات في العالم العربي في حدود احتمال 
الوسطى ضمن  وآسيا  القفقاسي  الشمال  إلى  العدوى  انتقال 
الحدود الجغرافية السياسية. عملياً، فإن االمتداد لهذه المناطق 
المتناقضة قد أثبت بالحد األدنى سرعة روسيا بتكييف نفسها 
أعم،  بشكل  لكن،  ومصر.  تونس  في  الجديدة  األنظمة  مع 

تنظر روسيا إلى ثورات العالم العربي بتخوف. 
لقوة  تفضيلها  وعدم  الديمقراطية،  إرساء  حول  تشككها  إن 
حكومات مشبعة باإلسالم، والتخوف من أن التأثير األشمل 
سيكون في المنطقة ميال لالبتعاد عن سوريا وإيران، اللتين 
تعتبران حليفتين، والتوجه نحو السعودية، التي تنشر اإلسالم 

السني في الخارج مع قربها من الواليات المتحدة.
إن الصراع المسلح في ليبيا، والذي أدى إلى تبني قرار مجلس 
األمن 1973، والتدخل الالحق لحلف شمال األطلسي وسقوط 
نظام القذافي، فرض تحدياً كبيراً على روسيا. بعد العديد من 
المفاوضات امتنعت روسيا في مجلس األمن، ولكنها سّهلت 
شمال  حلف  عمليات  لكن  األطلسي.  شمال  حلف  تدخل 
األطلسي نُظر إليها كمحاولة لتغيير نظام الحكم، وأصبحت 
انتقادا. هذه التجربة مهدت الطريق لرد  لهجة موسكو أكثر 
فعل أكثر حدة من قبل روسيا في مواجهة األحداث بسوريا. 
إن انهيار نظام األسد قد يحرم روسيا من حليفها، وربما من 
قاعدتها البحرية على ميناء طرطوس السوري. هذا من شأنه 
أن يُضعف إيران وقد يزعزع استقرار لبنان وربما األردن. 
استمرت روسيا بشحن األسلحة إلى سوريا مع شعور بالقلق 
الروسي  الممثل  استبعد  غربي.  عسكري  تدخل  أي  تجاه 
صراحة تكرار "النموذج الليبي" في سوريا داعيا إلى "حل 
سلمي" من خالل خطة كوفي عنان نيابة عن جامعة الدول 
العربية واألمم المتحدة. بعد مفاوضات صعبة، صوتت روسيا 
لصالح قرار مجلس األمن الدولي لألمم المتحدة بـتأسيس بعثة 
مراقبة لألمم المتحدة في سوريا في أبريل )نيسان) 2012. 
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وقد أدى موقف تركيا المنتقد لنظام األسد وكدولة في الخط 
األمامي إلى االختالف مع روسيا. اذا ما استمر العنف وتدفق 
الالجئين، على الرغم من ذلك، فإن موسكو سوف تقع تحت 
الضغط إلعادة تصحيح موقفها. وقد يحدث تفهم متنامي في 
في  جزئي  تقارب  المحصلة  وفي  التركي،  للموقف  روسيا 

وجهات النظر.

الموقف اإلسرائيلي

إسرائيل وتركيا، ألسباب مختلفة، لطالما كانتا ولفترة طويلة 
معاهدات  إن  المنطقة.  دول  تجاه  العملية  بسياستهما  تقومان 
السالم اإلسرائيلية مع األردن ومصر وفرت الركائز األساسية 
ألمنها األقليمي. السالم مع مصر، بالرغم من برودته، سمح 
مع  األمني  أخرى.والتعاون  قضايا  على  بالتركيز  إلسرائيل 
األردن يعد دقيقا. تسعى إسرائيل للحفاظ على عالقاتها السياسية 
منذ  توتراً  شهد  بدوره  والذي  المغرب،  مع  واالقتصادية 
االنتفاضات الفلسطينية وكذا الثورات العربية. ويدق ناقوس 
الخطر في إسرائيل الحتمال فقدان إحدى هذه الدعامات، مع 
أن  ظهر  عندما  الشيء  بعض  خفت  والذي  مبارك،  سقوط 
البرلمانية  االنتخابات  في  فازوا  والذين  المسلمين،  األخوان 
األقل،  على  قصيرة  ولفترة  يقوموا،  لن   ،2012/2011
بالضغط إللغاء معاهدة السالم مع إسرائيل. ومع ذلك كانت 
في صحراء  خاصة  والنظام،  القانون  النهيار  قلقة  إسرائيل 
سيناء، والذي أدى إلى وقوع هجمات إرهابية متكررة استهدفت 
خطوط الغاز إلى إسرائيل واألردن، وإطالق صواريخ غراد 
من نوع كاتيوشا على ميناء إيالت البحري اإلسرائيلي الواقع 
الشركة   ،2012 )نيسان)  أبريل  في  األحمر.  البحر  على 
المصرية القابضة للغاز، والمملوكة جزئيا من قبل الدولة إلى 
حد ما، قطعت إمدادات الغاز إلى إسرائيل في قرار يحمل في 

طياته اعتبارات سياسية واقتصادية.
عملية  تبع  والذي  التركية،  اإلسرائيلية  العالقات  فتور  بعد 
 2009/2008 شتاء  في  غزة  في  المصبوب  الرصاص 
وحادثة األسطول في مايو )أيار) 2010، عززت إسرائيل 
روابطها مع قبرص واليونان، والتي يمكن أن تصبح الحلف 
السياسي الجديد في منطقة البحر األبيض المتوسط ولها آثار 
محصلتها  لعبة  تكون  بأن  يلزم  ال  هذا  ولكن  المدى.  بعيدة 
حال  الرئيسيين  المستفيدين  من  إسرائيل  ستكون  إذ  الصفر 

نجاح مساعي تركيا في إعادة االستقرار إلى سوريا.
إن الدور التركي في سوريا أبعد أنقرة عن طهران وساعد 
في تقاربها مع واشنطن .وبشكل أوسع، ستستفيد إسرائيل اذا 
احتواء  المنطقة مع  في  معتدل  لعب دور  في  تركيا  نجحت 

إسرائيلية  مصالحة  إن  والسعودي.  اإليراني  للتأثير  فّعال 
تركية ال تلوح على ما يبدو في األمد القريب، لكن تطورات 
أنقرة  من  كال  تقود  قد  الوقت  مرور  مع  بالمنطقة  األحداث 

والقدس إلى إعادة تقييم عالقتهما.

السياسة التركية البراغماتية و دول الجوار

الوزراء، رجب  رئيس  يترأسها  والتي  التركية  الحكومة  إن 
طيب أردوغان، منذ عام 2002، قامت باتباع المنهج النفعي 
في سياستها مع دول الجوار، على النقيض من المنهج التقليدي 
سبقت  التي  السنوات  في  األوروبي.  االتحاد  اتبعه  والذي 
االقتصاد  ترويج  سياسة  تركيا  اتبعت  العربية،  الثورات 
جانب  إلى  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  في  واالستثمار 
الدور التركي الوسيط والميسر، مع تجنب السياسة المشروطة. 
إن شعار "ال مشاكل مع دول الجوار" عكس الطموح وراء 
هذه السياسة.حيث قادت إلى توسع عالقات التبادل التجاري 
واألردن وسوريا  ولبنان  وإيران  العراق  مع  ملموس  بشكل 
ودول أخرى في الشرق األوسط، إذ تم إلغاء تأشيرات الدخول 
لعدد من دول الجوار إلى جانب إتمام اتفاقيات التجارة الحرة، 
العالقة  إن  الحدود.  عبر  التجارة  ازدهار  إلى  أدت  والتي 
لقطاع  كبيرة  فوائد  جلبت  الجوار  دول  مع  النفعية  التركية 
األعمال  رجال  فئة  صعود  مع  خاصة  التركي،  األعمال 
األناضوليين القريبين من حزب العدالة والتنمية )AK). ومع 
سقوط نظام القذافي بلغت نسبة العقود بين الشركات التركية 
أمريكي  دوالر  مليار   17-15 الليبية  ونظيرتها  البارزة 
وتواجد 25000 ألف تركي في البالد. ومع انطالقة الحرب 

األهلية، أجرت تركيا أكبر عملية إجالء لمواطنيها.
ارتفعت التجارة مع البلدان اإلسالمية من 12 إلى %20 من 
إجمالي التجارة التركية خالل العقد المنصرم،.ومع ذلك فإن 
وكأن  بدايتها  في  بدت  بتركيا،  الخاصة  الجوار"  "سياسة 
تضع  أنها  إال  األعمال.  حيث  من  أكلها  أتت  قد  االمور 
الشركات والمواطنين األتراك في موقف ضعيف مع اإلطاحة 
الصراعات  واندالع  المنطقة  في  السياسيين  أنقرة  بشركاء 

العنيفة في كال من ليبيا وسوريا.

العالقات العميقة مع األنظمة القديمة 

الحساسية  من  قليال  أنقرة  أظهرت  العربية،  الثورات  قبيل 
المفرطة بخصوص األنظمة، التي تربطها بها عالقات سياسية 
واقتصادية وثيقة. مؤخرا، في ديسمبر )كانون األول) 2011، 
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لحقوق  الدولية  القذافي  جائزة  أردوغان  الوزراء  رئيس  قبل 
اإلنسان في حفل أقيم بليبيا. في بداية عام 2011، خاطب السيد 
أردوغان الرئيس بشار األسد في دمشق بعبارة "أخي". وفي 
التركي، عبدهللا جول،  الرئيس  زار  )شباط) 2011  فبراير 
طهران خالل القمع العنيف الذي جرى للتظاهرات حين ُقتل 
تصريحاته خالل  وتوقفت  العشرات.  وُجرح  المحتجين  أحد 
الزيارة، على عدد من اإلفادات غير المباشرة حول األحداث.

إن سياسة "الجار الجيد" جلبت فوائد اقتصادية ملموسة، وهو 
أمر قوبل باالستحسان من قبل المجتمع الدولي لمساهمتها في 

استقرار المنطقة.
على  كالحصول  مناسبات  عدة  في  إيران  مع  تركيا  تدخلت 
والبريطانيين.  والفرنسيين  األمريكيين  للمسجونين  إفراج 
مع  وحتى  اإلسرائيلية،  السورية  المحادثات  في  وتوسطت 
الرصاص  "عملية  تلت  والتي  إسرائيل  مع  العالقات  فتور 
المصبوب" في شتاء 2009/2008، وحادثة األسطول في 

مايو )أيار) 2010.
وأيضا توسطت أنقرة في الشأن النووي اإليراني. وبالرغم 
القديمة  األنظمة  من  عدد  مع  أنقرة  تواطؤ  أزعج  ذلك،  من 

جزًءا من الرأي العام العربي عقب الثورات العربية.

الرد التركي على ثورات شمال أفريقيا

إن اإلطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي، والحقا 
ليبيا،  في  القذاقي  ومعمر  في مصر  مبارك  الرئيس حسني 
حلف  مظلة  تحت  ليبيا  في  العسكري  التدخل  مع  متزامنة 
الشمال األطلسي وقمع الثورة في سوريا شكلت تحديا لتركيا. 
األحداث،  هذه  إزاء  حذراً  التركي  األولي  الرد  كان  حيث 
تغييرات هائلة. كانت تونس خارج االهتمام  تمخضت عنه 
التركي، ونظرت الحكومة إلى موجة التظاهرات بحذر. بعد 
التردد األّولي، رحبت تركيا برحيل بن علي وتعاملت بشكل 
فاز  النهضة، والذي  قائد حزب  الغنوشي،  خاص مع راشد 
التظاهرات  إن   .2011 األول)  )تشرين  أكتوبر  بانتخابات 
التي نتجت عنها استقالة مبارك في فبراير )شباط) 2011، 
النظر  وبغض  تركيا.  بالنسبة  جوهرية  أكثر  مسائل  أثارت 
عن التنافس مع القاهرة، فإن مشهد قائد مضى على وجوده 
أمد طويل في أكبر بلد مسلم حيث تحدته التظاهرات الشعبية 
لم َيُرق لرئيس الوزراء الذي يواجه معارضة داخلية متزايدة.
مبارك  إلى  يطلب  دولي  قائد  أول  كان  أردوغان  السيد  إن 
االلتفات إلى إرادة الشعب وإلى إفساح المجال لحكومة ذات 
صفوف  بين  مصداقية  منحه  األمر  هذا  ديمقراطي.  طابع 

المعارضة وزاد من شعبية تركيا في شمال أفريقيا.

لسكان  القذافي  وتهديدات  ليبيا،  في  األهلية  الحرب  اندالع 
جوي،  حظر  منطقة  إلى  العربية  الجامعة  ودعوة  بنغازي، 
واعتماد األمم المتحدة لقرار مجلس األمن الدولي رقم 1973 
في مارس )آذار)، وقرار الناتو الالحق للمشاركة في التدابير 
غرة.  حين  على  أنقرة  اهتمام  قرارجذب  لفرض  العسكرية 
أردوغان  تلقي  من  شهور  أربعة  بعد  األحداث  هذه  وقعت 
القذافي لحقوق اإلنسان، وفي أثناء تواجد 25000  لجائزة 
تقدر  بعقود  الليبية  األرض  على  يعملون  تركي  مواطن 
مع  التركية  الشركات  أتمتها  عقود  الدوالرات،  بمليارات 
النظام. ومع ذلك، شارك أردوغان في عمليات الناتو، وبعثت 
عملية  بأكبر  وشاركت  الليبية  المياه  إلى  بحرية  سفنا  تركيا 

إخالء للعاملين األتراك.
لم ينجح تحّول تركيا صوب عمليات حلف شمال األطلسي 
في منع المتظاهرين من حرق العلم التركي في بنغازي. ومع 
حلول شهر مايو )أيار)، دعى السيد أردوغان القذافي للتنحي 

ووضع مقترحات من أجل إنهاء الحرب األهلية .

فإن صورة تركيا كدولة غنية نسبيا ومنفتحة 
وذات توجه غربي، أغلبية سكانها من 

المسلمين، تثير اهتمام العديد من أنصار 
التغيير السياسي في الدول العربية

كان رئيس الوزراء ووزير الخارجية التركي ممتنين بالمدح 
الذي أنهال على تركيا من ِقبل راشد الغنوشي، زعيم حزب 
النهضة التونسي، وغيره من أنصار التغيير. ولم تغب نبرة 
النصر في معظم التصريحات الرسمية التركية. إن ثقة النفس 
عززتها  والتي  العربي  العالم  في  زادت  التركية  والشعبية 
مطالبة أنقرة إسرائيل بتقديم اعتذار حول حادثة أسطول غزة 
وتخفيض مستوى العالقات الدبلوماسية بينها وبين إسرائيل. 
مدعوماً بهذه األحداث، السيد أردوغان قام بزيارة إلى مصر 
وتونس وليبيا، في سبتمبر 2011، يرافقه 200 من رجال 
األعمال. وقوبل بترحيب عام ُوصف بالمتملق وبترحيب نُظر 
إليه بأنه مدروس من قبل القادة العسكريين في القاهرة. لقد 
الرنانة  تلَق خطبه  ولم  إلى غزة  المقترحة  استبعدوا زيارته 
حزب  ممثلوا  لديهم.  صدى  أي  فلسطينية  دولة  إقامة  حول 
المسلمين،  األخوان  المنبثق عن  المصري،  والعدالة  الحرية 
عن  عبروا  البرلمانية،  االنتخابات  في  الحقا  فاز  والذي 
احترامهم لتركيا مع رفضهم لفكرة وجود قوة خارجية تقوم 
بفرض مبادئ يُبَنى على أساسها النظام الدستوري المصري 
مستقباًل. ومن الواضح بمكان أنهم لم يقدروا التصريحات ذات 
الطابع العلماني للسيد أردوغان قبل زيارته لمصر. إن الوفد 
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التركي كان قد حقق تقدماً في إحياء مشاريع بقيمة 17-15 
مليار دوالر أمريكي في ليبيا، والتوصل إلى اتفاقيات تجارية 
جديدة. هناك مساحة معقولة لتركيا لتطوير عالقاتها السياسية 
تشارك  أن  لتركيا  يمكن  أفريقيا.  شمال  في  واالقتصادية 
المسحة  ذات  الديمقراطية  بين  توازن  إيجاد  في  بخبرتها 
اإلسالمية والمؤسسات العلمانية. التجارة والسياحة واالستثمار 
قد تشكل لبنة لتعميق العالقات. وبشكل عام، تركيا اآلن في 
موقع يؤهلها إلقامة نوع من الـتأثير على شمال أفريقيا، على 

الرغم من انشغالها المباشر في الوضع السوري.

سوريا 

إن الطموح التركي يلعب دوراً قيادياً بارًز، وعلى التوازي، 
حيث شعرت بارتياح جراء التطورات في شمال أفريقيا، لكن 
القمع الوحشي لالنتفضة في سوريا فرض تحدياً أكبر. بعد 
السوري  المناطق والمياه، والدعم  عقود من الصراع حول 
قام  أردوغان،  السيد   ،(PKK( الكردستاني  العمال  لحزب 
بهندسة تقارب رئيسي مع نظام األسد. طورت تركيا عالقات 
خاصة  كبرى،  اقتصادية  منافع  محققة  سوريا،  مع  وثيقة 
للمحافظة الحدودية غازي عنتاب، والتي أصبحت فيما بعد 
االنتفاضة  إن  سوريا.  مع  الحدودية  للتجارة  رئيسياً  مركزاً 
التجارة  هذه  في  حاد  انخفاض  إلى  أدت  األسد  نظام  ضد 
 877 إلى  المتددة  السورية  التركية  الحدود  عبر  المزدهرة 
تركيا  فرضت  سوريا،  في  العنف  انتشار  ومع  كيلومترا. 
عقوبات اقتصادية، والتي كان لها األثر الكبير على الوضع 
االقتصادي للدول المجاورة. واجهت تركيا ازديادا في تدفق 
الالجئين. في أبريل 2012، إطالق أعيرة نارية عبر الحدود 
أودى بحياة الجئين اثنين وجرح العديدين من ضمنهم رجل 
أيدت  للعنف، كما  أنقرة بوضع حد  شرطة تركي. وطالبت 
يناير  في  إعدادها  سبق  التي  العربية،  الدول  جامعة  خطة 
)كانون الثاني) 2010، وتشمل مراحل االنتقال السياسي في 
النار.  إطالق  وقف  لمراقبة  المتحدة  األمم  وبعثة  سوريا، 
وقف  في  فشلت  الدولية  المبادرات  هذه  ذلك،  من  وبالرغم 
العنف.وتزايدت التوقعات حول إقامة ممر إنساني عبر تركيا 

ومنطقة عازلة في سوريا وتسليح المعارضة السورية.
مع  بمواجهة  تودي  قد  والتي  الخطوة،  هذه  تركيا  رفضت 
 25000 لجأ   2012 أبريل  وبحلول  السوري.  الجيش 
العنف  إنهاء  طلب  إلى  أنقرة  دفع  مما  تركيا،  إلى  سوري 
وطلب الدعم الدولي للتكيّف مع تدفق الالجئين. كان الدور 
سوريا،  في  األمني  الوضع  تداعيات  امتصاص  التركي، 
قوبل  قد  العسكرية،  العمليات  بوقف  األسد  مطالبة  وأيضا 

للغاية  هشا  مازال  الوضع  أن  إال  أوروبي،  أمريكي  بتقدير 
والنتائج ليست مؤكدة. لكن خطر تجزئة سوريا واستمراية 

الوضع غير المستقر ما زال الشاغل الرئيسي ألنقرة .

عودة ظهور تركيا كالعب جيواستراتيجي

األلتفات حول  في  باهر  بشكل  نجحت  التركية  الحكومة  إن 
سياستها مع دول الجوار، عقب الربيع العربي، دون أن تدفع 
إلى  يعود  وهذا  والدولية.  الداخلية  بآرائها  يتعلق  ثمن  أي 
انخفاض بروز السياسة الخارجية بين العامة في تركيا وإلى 
ضعف المعارضة. وحتى تحت القيادة الجديدة، حزب الشعب 
الجمهوري )CHP)، الحزب اليساري المعارض واألبرز، 
لم يكن قادرا على تحقيق نوع من التحدي للحكومة. حزب 
الشعب الجمهوري الذي بات قومياً بشكل متزايد تحت قيادته 
السابقة، أصبح غير قادر أو راغب في أخذ أي منفعة سياسية 
من الفشل الوضح في السياسة الحكومية السابقة سياسة "ال 

مشاكل مع دول الجوار".
ومع تحّول التزامتها بشكل سريع نحو القوى الجديدة الصاعدة 
في المنطقة، أصبحت تركيا، بشكل محتمل، مصدراً لالستقرار 
رافعة بذلك الحمل عن كاهل الواليات المتحدة وأوروبا. ينسجم 
هذا األمر مع اإلدارة في واشنطن المنشغلة بالسياسة الداخلية 
والساعية للحد من عملياتها في الخارج. وينسجم بشكل جيد، 
أيضا، في أوروبا، حيث تسعىى الحكومات إلى احتواء الوضع 

السوري المعقد في خضم أزمة الديون السيادية.
على النقيض من ذلك، شحذ موقف تركيا التنافس مع إيران 
والسعودية، وأدى إلى اختالفات مع روسيا. وقد رفض قادة 
الحكومة في أنقرة الحديث عن النموذج التركي الذي يوجه 
االنتفاضات في شمال أفريقيا والشرق األوسط. وبالفعل، إن 
الماضي العثماني التركي، وفرضها ولوقت طويل العلمانية 
والتكوين  العميقة"،  "الدولة  خالل  من  السياسية  والهيمنة 
هذا  تطبيق  أن  يوضح  السني  والتفوق  لسكانها  العرقي 
التركي  النموذج  إن  آخر.  مكان  في  فاعال  ليس  "النموذج" 
تحت  السياسية  باإلصالحات  بدايًة  قرن،  من  ألكثر  تطور 
مدى  على  التطور  هذا  واستمر  العثمانيين،  حكامها  إمرة 
تسعين سنة مضت بعد الثورة الكمالية. ومع ذلك، فإن صورة 
تركيا كدولة غنية نسبيا ومنفتحة وذات توجه غربي، أغلبية 
سكانها من المسلمين، تثير اهتمام العديد من أنصار التغيير 

السياسي في الدول العربية. 
إن التطورات األخيرة في العالم العربي ساهمت بشكل عام 
بدور  للقيام  تركيا كالعب جيواستراتيجي  في عودة ظهور 

أساسي في دعم االستقرار اإلقليمي.
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 )Gencer Özcan(
 قسم العالقات الدولية، 

جامعة إسطنبول بيلجي )Istanbul Bilgi University(، تركيا

إن بناء عالقات حسن الجوار والحفاظ عليها يعتبر واحداً من 
وقد  تركياً.  في  الحكومات  من  للعديد  الرئيسية  األهداف 
سياسات  الجيش،  وحتى  والحكومات،  األحزاب  فرضت 
حول  السالم  "حزام  مثل  مختلفة،  عناوين  تحت  مشابهة 
السياسة التركية"، و"سياسة حسن الجوار"، الخ.، وقد حذا 
حذوها حزب العدالة والتنمية )AKP). ويعني برنامج حزب 
أن  ضمنياً   2002 لعام  االنتخابي  وبيانه  والتنمية  العدالة 
السياسة  أولويات  من  واحدة  الجوار ستكون  عالقات حسن 
الخارجية للحزب. وبعد مرور عام، أعلن أحمد داود أوغلو 
الوزراء  رئيس  مستشار   ،(Ahmet Davutoglu)
مع  مشاكل  "ال  سياسة  عن   ،(Erdogan( أردوغان 
الجوار"، في فبراير )شباط) 2004، كأحد المبادئ األربع 
الرئيسية للسياسة الخارجية لحكومة حزب العدالة والتنمية. 
ويشير المسمى الذي أطلق على هذه السياسة إلى قدرتها على 
القضاء على المشاكل التي كانت تحاول تركيا أن تتخطاها 
اهتماماً  السياسة  هذه  القت  وقد  الجوار.  مع  عالقاتها  في 
يختبر  بالفعل  الذي كان  الدولي  العام  الرأي  ِقبل  من  واسعاً 
الشؤون الخارجية لحزب العدالة والتنمية، ذلك الحزب الذي 
تمكن بأوراق االعتماد اإلسالمية من االرتقاء إلى السلطة بعد 
18 شهراً فقط من تأسيسه. وقد وعد باتباع "مساٍر تعاوني" 
بشكل أكبر مع دول الجوار، وذلك من خالل تطوير "الترابط 
شهدته  الذي  المستمر  التحسن  ويؤكد  هذا،  االقتصادي"1. 
العالقات مع كل من سوريا وإيران في النصف األول من 
األلفية نجاح هذه السياسة. وُطرحت سياسة "ال مشاكل مع 

الجوار" ونُظر إليها على أنها من السمات المميزة للسياسة 
الخارجية للحزب.

وعلى الرغم من الدور الميّسر الذي لعبه تغيير الخطاب األمني 
في تهدئة التوتر بين تركيا وبعض جيرانها، إال أن تلك السياسة 
المرجوة عندما كشفت الظروف  الغاية  قد فشلت في تحقيق 
اإلقليمية عن قلة كفايتها ألن تفضي إلى هذه التحالفات. فنظراً 
السياسة  أخفقت  فقد  القوقاز،  في  الجاري  اإلقليمي  للحراك 
بالفعل في التوصل إلى نتائج ملموسة في سياق االنفتاح على 
أرمينيا. أما الّشق السوري من سياسة "ال مشاكل مع الجوار" 
فقد توقف بمجرد اختفاء العوامل المساهمة. وفي ذات الوقت 
تقريباً، بدأت بوادر التدهور تظهر في عالقات أنقرة مع بغداد. 
إال أنه، وعلى النقيض مما حدث في الشرق األوسط، ال زالت 
السياسة مثمرة في البلقان وجنوب أوروبا، حيث يبدو الوضع 
مواتياً. ويناقش هذا المقال أنه بداًل من االنتفاضات العربية، 
االنسحاب  بعد  طرأ  الذي  الجديد  االستراتيجي  التكوين  فإن 
األمريكي من العراق قد قّوض األساس الذي استند إليه عمل 

سياسة "ال مشاكل مع الجوار". 
الجوار"،  تفاصيل سياسة "ال مشاكل مع  المضي في  وقبل 
قد  كانت  مشابهة  سياسات  أن  إلى  مجدداً  اإلشارة  تجدر 
حزب  وصول  قبيل  سابقة  حكومات  عن  بالفعل  صدرت 
نهاية  مرحلة  فحكومات  السلطة2.  إلى  والتنمية  العدالة 
التسعينات حاولت وضع أولويات من الثقة والحوار والتعاون 
مع الجوار، بالرغم من أن بعض السياسات المشابهة تحت 
مسميات مختلفة قد هدفت إلى تحسين العالقات مع الجوار 
قبل طرح سياسة "ال مشاكل مع الجوار". وكانت سياسات 
حسن الجوار مع كل من روسيا وإيران وسوريا وبلغاريا قد 
بدأت، وأسفرت عن التوصل إلى اتفاقات اقتصادية وسياسية 
متعددة. وفي ظل مواجهة ضغوط دولية لتدخله في الشؤون 
الداخلية للبنان، فقد حرص نظام األسد على تحسين عالقاته 
في أية مقترحات تصدر عنها.  مع أنقرة والمشاركة طوعاً 

تركيا: قوة جديدة في البحر المتوسط

سياسة ال مشاكل مع الجوار

Ahmet davutoğlu, "Türkiye Merkez Ülke Olmali", Radikal 1، 26 فبراير )شباط) 2004.

Nur Bilge criss, "Parameters of Turkish Foreign Policy under the AKP", in Mustafa aydin, (ed.(Turkish Foreign Problems: Old Problems, New Param- 2

.eters, Madrid: UNISCI, 2010, p.32
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وفي تباين صارخ للتوتر المستمر خالل عقد التسعينات، كان 
تبادل الزيارات رفيعة المستوى مع سورياً جارياً بالفعل، كما 
تن التصديق على اتفاق التدريب العسكري في يوليو )تموز) 
العدالة والتنمية إلى السلطة3.  2002، قبيل وصول حزب 
كما أن العالقات الثنائية مع إيران كانت في طور التحسن، 
الثانية. وفي يوليو  وذلك مع بدايات العقد األول من األلفية 
 Ahmet( تموز) 2002، قام الرئيس أحمد نجدت سيزر(
Necdet Sezer) بزيارة إيران، حيث تلقى ترحيباً حاراً 
مما أثار امتعاض أمريكا. وأصبح سيزر أول رئيس تركي 
يزور المناطق األذرية في إيران. وقد اكتسب تقارب أنقرة 
من موسكو زخماً بعد زيارة رئيس الوزراء الروسي، فيكتور 
تركيا  إلى   ،(Viktor Chernomyrdin( تشيرنوميردين
في ديسمبر )كانون األول) 1997. وبعد التوصل إلى اتفاق 
بشأن بناء خط أنابيب للغاز الطبيعي الممتد تحت مياه البحر 
 Blue( األزرق"  "التيار  اسم  عليه  أطلق  التي  األسود، 
Stream)، أصبحت روسيا الموّرد الرئيسي للطاقة بالنسبة 
لتركيا. وكان التداخل االقتصادي للعالقات التركية – الروسية 
السلطة.  إلى  والتنمية  العدالة  حزب  قبيل وصول  متأرجحاً 
الوزراء  ِقبل رئيس  تم اإلفصاح عن أجواء جديدة من  وقد 
مسعود يلمز )Mesut Yilmaz) من خالل إعالن جاء فيه 
أن تركيا "تفضل التعاون على التنافس مع جارتها العظيمة"4 
وقد علقت أنقرة دعمها للشيشان في حربهم لنيل االستقالل، 
وكان  الكردستاني.  العمال  حزب  مع  الروس  فعل  وهكذا 
تحسن العالقات جارياً بالفعل بين أنقرة واليونان، أكثر دول 
أوجالن  هللا  عبد  على  القبض  إلقاء  وبعد  إشكالية.  الجوار 
(Abdullah Ocalan)، زعيم حزب العمال الكردستاني 
قامت  نيروبي،  الكينية  بالعاصمة  اليونانية  السفارة  في 
الجارتان بتنحية بعض القضايا الثنائة ذات االهتمام المشترك 
التمهيدية  المحادثات  مثل  األبعاد  متعدد  حوار  آليات  وبناء 

.5(Aegean( المتعلقة بمشكالت بحر إيجة
داود  أحمد  التي تصورها  الجوار"  مع  وسياسة "ال مشاكل 
 (Radikal( "أوغلو قد وردت بدايًة في صحيفة "راديكال
داود  فّصل  فعندما   .62004 )فبراير)  شباط  في  اليومية 

أوغلو المفهوم في يناير )كانون الثاني) 2008، شّدد على 
أنها أحد "مباديء سياسة تركيا الخارجية الجديدة" الخمسة 
منذ  والتنمية  العدالة  لحزب  الخارجية  السياسة  تحكم  التي 
وصوله إلى السلطة. وقد رفع حزب العدالة والتنمية تهديد 
إلى  مستنداً  ألنقرة  الخارجية  السياسة  خطاب  من  األمن 
التعاون عوضاً عن التنافس. فكان جلياً أن سياسة "ال مشاكل 
العدالة  لحزب  الشامل  الخطاب  مع  تماشت  قد  الجوار"  مع 
ثقافية  روابط  لتطوير  الفكرية  الميول  يعكس  الذي  والتنمية 
تحليله،  أوسطيين. وفي  الشرق  تركيا  وتاريخية مع جيران 
وجورجيا  سوريا  من  كل  مع  العالقات  على  الضوء  ألقى 
(Georgia) مسمياً إياها "أبرز األمثلة على نجاح تركيا في 
المنطقة"7. فقد وّقعت تركيا وسوريا أكثر من خمسين اتفاقاً 
"الترابط  على  التأكيد  وجرى  التأشيرة.  متطلبات  ورفعتا 
االقتصادي المكثف" كآلية رئيسية يمكن لتركيا من خاللها أن 
كان  وهكذا،  جيرانها"،  مع  عالقاتها  في  كبيرة  "ثقة  تنمي 
يمكن تنفيذ "سياسة ال مشاكل" "دون إحداث أي خوف من 
توسع امبريالي"8. وباستخدام كلمات باللغة العربية التي تمت 
يتقاسمان  الجارين  البلدين  أن  أوضح  بالتركية،  استعارتها 
"مصيراً مشتركاً وتاريخاً مشتركاً ومستقباًل مشتركاً". وفي 
مناسبة أخرى، أشار أيضاً إلى أن تركيا كانت تطبق نموذج 
سوريا  فيه  تشكل  األوسط،  الشرق  نحو  األوروبي  االتحاد 
دعاية إضافية،  السياسة  أعطيت  وقد  التجريبي9.  المشروع 
وذلك في أعقاب تعيين داوود أوغلو بمنصب وزير الخارجية 
تسمى  مما  ثالثٌة  أضيفت  عندما   ،2009 )أيار)  مايو  في 
للقضايا  الرؤية  "مقاربة  األول  المبدأ  المنهجية.  بالمبادئ 
عوضاً عن موقف )توجيه األزمة) الذي هيمن على السياسة 
الخارجية طوال فترة الحرب الباردة". والمبدأ الثاني يهدف 
متسق  "إطار  على  قائمة  خارجية  تركية  سياسة  بناء  إلى 
ومنهجي حول العالم". أما المبدأ المنهجي األخير، فهو تبني 
خطاب وأسلوب دبلوماسي اعتماداً على قوة إقناع تركيا في 
المنطقة. وباإلضافة إلى تلك المباديء المنهجية، كانت هناك 
تركيا  سياسة  صنع  عملية  توّجه  تشغيلية  مباديء  خمسة 
الخارجية. هي: التوازن بين األمن والديمقراطية، وال مشاكل 

Serkan demirtaş, "Ortadoğu’da Yeni Süreç," Cumhuriyet 3، 21 يونيو )حزيران) 2002.

.Gencer Özcan, "Turkey’s Changing Neighbourhood Policy," Turkish Yearbook of International Relations, 35 (2004(, p. 1-15 4

5 إثر زيارة وزير الخارجية اليوناني يورغو باباندريو )Yorgo Papandreu) إلى أنقرة في يناير )كانون الثاني) 2000، والتي كانت الزيارة األولى من نوعها منذ 38 عاماً، أعلنت الصحف الرسمية أن 

 "Atina’yla Yeni Dönem", الثاني) 2000؛ يناير )كانون   21 ،Metehan dEMir and Uğur ErGan, "Atina’yla Yeni Dönem", Hürriyet .تاريخية جديدة بدأت حقبة  قد  العالقات 
Cumhuriyet، 21 يناير )كانون الثاني) 2000.

Ahmet davutoGlu, "Türkiye Merkez Ülke Olmali", Radikal 6، 26 فبراير )شباط) 2004. حتى ذلك الحين عرف بمهندس السياسة التركية الخارجية الجديدة، وكان داود أوغلو يخدم 

 Stratejik Derinlik, .ال توجد إشارة حرفية إلى السياسة ،(Stratejik Derinlik( ]ككبير مستشاري رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وفي أعظم ما أبدع أحمد داود أوغلو ]العمق االستراتيجي
 .İstanbul: Küre, 2001

 Bülent aras and Rabia Karakaya polat, "From Conflict to Cooperation: Desecuritization of Turkey’s Relations with Syria and Iran", Security Dialogue 7

.(2008( 39:5, p. 495
 Ahmet davutoGlu, "Turkey’s Foreign Policy Vision: An Assessment of 2007", Insight Turkey, 10: 1 (2008( 8 

يستند المقال إلى نسخة من لقاء مع البروفسور داود أوغلو أذيع على قناة سي. إن. إن التركية )CNN Turk) يوم 2 يناير )كانون الثاني) 2008، صفحة 80.
Emre Çalişkan, "Türkiye AB Modelini Ortadoğu’da Uyguluyor", Radikal 9، 20 مايو )أيار) 2010.
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مع الجوار، ودبلوماسية السالم االستباقية الوقائية، والسياسة 
الخارجية متعددة األبعاد، ودبلوماسية منتظمة10.

وقد أشيد بسياسة ال مشاكل مع الجوار كمبدأ يقود السياسة 
الخارجية التركية من قبل حزب العدالة والتنمية حتى وقت 
بانتخابات  يتعلق  وفيما   .2011 )نيسان)  أبريل  في  متأخر 
يونيو )حزيران) 2011 القادمة، فقد امتدح بيان الحزب ذلك 
الحزب:  حققها  التي  الرئيسية  اإلنجازات  من  كونه  المبدأ 
"نحن صنعنا أصدقاًء ال أعداًء. نحن وفينا شعار مصطفى 
وسالم  الوطن  داخل  "سالم   (Mustafa Kemal( كمال 
خارجه"، الذي كان حتى اآلن أبعد ما يكون عن الواقع، وقد 
نولي  ونحن  أعداء.  ال  أصدقاًء  يصنع  بلد  إلى  تركيا  حّول 
السالم الخارجي أهمية أكثر من تلك التي نوليها للسالم في 
الوطن. وفيما كانت السياسة الخارجية لبلدنا تدار على أساس 
هذا  بتحويل  قمنا  باألعداء،  محاطة  تركيا  بأن  االفتراض 
التخيّل وهذه السيكولوجية إلى سياسة ال مشاكل مع الجوار. 
وكّونا  الحل،  مستعصية  أنها  يعتقد  كان  مشاكل  بحل  وقمنا 

صداقات اعتقد الناس أنه ال يمكن تكوينها"11.

فيما كان تقارب أنقرة من إيران في باديء 
األمر قد عّقد عالقاتها مع خلفائها الغربيين، 

إال أن موافقتها على استضافة رادارات مضادة 
للصواريخ في شرق تركيا قد أثارت ردود أفعال 

داخل المؤسسة األمنية اإليرانية

ويكشف التدقيق في ظروف السياسة المحلية التي عملت أول 
حكومة لحزب العدالة والتنمية وفقاً لها، بأن سياسة ال مشاكل 
مع الجوار أواًل وقبل كل شيء قد توجهت نحو اإلسهام في 
نزع سالح النظام السياسي، وكذلك نحو عوامل تهديد أمن 
العدالة  حزب  وصل  وعندما  السائد.  السياسي  الخطاب 
موقفه  تدعيم  أجل  ومن  عام 2002،  السلطة  إلى  والتنمية 
تجاه الجيش، كان عليه تأكيد عملية صنع السياسة الخارجية 
اإلصالح  أعطي  حين  التحول،  هذا  ولتيسير  واألمنية. 
الديمقراطي في االتحاد األوروبي الدعم الكامل، تجنب حزب 

تصعيد  إلى  تؤدي  قد  سياسية  خيارات  أي  والتنمية  العدالة 
تماشت  ذلك،  إلى  إضافة  المجاورة.  الدول  مع  عسكري 
السياسة مع سياسة الجوار لالتحاد األوروبي. وفي غضون 
ذلك، رأت حكومات حزب العدالة والتنمية أنه من الضروري 
تجنب أي صراع مع دول الجوار ألن احتمال كهذا يمكن أن 
يؤخر عملية قبول تركيا بحجة أن مجاورتها كانت ال تزال 
االتحاد  إلى  االنضمام  إبقاء  ومع  بالمخاطر12.  محفوفة 
األوروبي في االعتبار، كما الحظ أحد الخبراء، أرادت تركيا 
الشرق أوسطيين على غرار أوروبا13.  تعامل جيرانها  أن 
في ظل هذه الظروف المحلية، أصبحت سياسة "ال مشاكل 

مع الجوار" أحد األجزاء الرئيسية للتوجه السياسي الجديد.
كان  الداخلي،  السياسي  السياق  خارج  فإنه  يكن،  ومهما 
االعتقاد الدولي الراجح يفضي إلى التنفيذ الناجح للسياسة14. 
فتشكيل القوة اإلقليمية التي حددها الغزو األمريكي للعراق قد 
لتنفيذ سياسة ال مشاكل مع الجوار  أوجد الظروف الالزمة 
األمريكي  العسكري  الوجود  جلب  الذي  والغزو  بنجاح. 
بجوار إيران وسوريا قد جعل من عالقات حسن الجوار في 
تركيا أكثر قيمة في نظر البلدين المجاورين. وفي الحقيقة، 
للواليات  التالي  الهدف  يصبحا  أن  من  البلدين  خوف  فإن 
بالقلوب  للظفر  الحسنة  نواياهما  يبديان  جعلهما  المتحدة 
والعقول في أنقرة15. فقد بدأت كل من سوريا وإيران بعرض 
مواقف أكثر إيجابية تجاه مطالب تركيا. فعلى سبيل المثال، 
عندما بدأ الغزو األمريكي يلوح في األفق عندها فقط أوقفت 
السلطات اإليرانية دعمها لحزب العمال الكردستاني وبدأت 
بالتعاون مع أنقرة ضمن إطار اللجنة األمنية العليا لتركيا – 
تحقق  لم  لكنها   ،1998 عام  أنشئت  قد  كانت  التي  إيران، 
النتائج المرجوة. فعندما بدأ حزب الحياة الحرة في كردستان، 
وثيق  بشكل  تنظيمياً  المرتبطة  االنفصالية  الكردية  المنظمة 
اجتمعت  إيران،  في  العمل  الكردستاني،  العمال  حزب  مع 
إلى  أدى  مما  بانتظام،  لتركيا – إيران  العليا  األمنية  اللجنة 
في  إيران  فيه  وافقت  أمني عام 2004  تعاون  اتفاق  إبرام 
الكردستاني  العمال  حزب  تصنيف  على  المطاف  نهاية 
كمنظمة إرهابية. ومن الجانب السوري، فقد رحبت دمشق 
أيضاً بسياسة "ال مشاكل مع الجوار". وقد أحرز التقارب مع 
األمريكي  االحتالل  أصبح  عندما  القوة  من  مزيداً  سوريا 

 http://www.setav.org/ups/dosya/34134.pdf ،2010 (أيار( مايو   20 ،Ahmet davutoGlu, "Turkey’s Zero-Problems Foreign Policy", Foreign Policy  10

]دخول في 19 مارس )آذار) 2012[.
 11 انظر الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية الُمَعد في أبريل )نيسان) 2011 من قبل دعاية الحزب والمكتب الرئيسي لإلعالم على: 

www.akparti.org.tr/site/icraat/215/komsularla-sifir-problem ]دخول في 19 مارس )آذار) 2012[.
Ahmet davudoGlu, "Türkiye Merkez Ülke Olmali," Radikal 12، 26 فبراير )شباط) 2004.

 Soner ÇaGaptay "A Turkish Rapprochement with Middle East Rogue States?," 13 

Analysis of Near East Policy From The Scholars and Associates of the Washington Institute, Policywatch No. 825، 9 يناير )كانون الثاني) 2004.
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States, Turkey, and Israel in the New Middle East, Virginia: Just World Books, 2011, p.51
Seymour hErsh, "The Coming Wars: What the Pentagon Can Now Do in Secret", The New Yorker 15، 24 يناير )كانون الثاني)، 2005.
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في  القاعدة  تنظيم  بها  قام  التي  التفجيرات  فبعيد  وشيكاً. 
إسطنبول خالل نوفمبر )تشرين الثاني) 2004، أصبح جلياً 
أن التعاون األمني التركي – السوري قد شمل قضايا أبعد من 
مجرد محاربة حزب العمال الكردستاني. ففي يناير )كانون 
الثاني) 2005، أصبح بشار األسد أول رئيس سوري يزور 
تركيا منذ استقالل سوريا عام 161946. وفي أعقاب اغتيال 
اللبناني رفيق الحريري في فبراير )شباط)  رئيس الوزراء 
العزلة  للتحرر من  التقارب  2005، استخدم األسد أسلوب 
، حيث  المزعوم  تورط سوريا  نتيجة  التي فرضت  الدولية 

ساعدت تركيا األسد على الخروج من المأزق.
كانت اآللية الرئيسية للسياسة تكمن في التعاون االقتصادي 
العدالة  حزب  حكومات  قامت  تنفيذها،  وألجل  والترابط. 
والتنمية بإجراء اتصاالت رسمية مع دول الجوار وعلى كافة 
المستويات، فوضعت أُطراً عديدة للتعاون لكي تزيد من حجم 
التجارة المتبادلة معهم. وتحقيقاً لهذه الغاية، تم رفع متطلبات 
التأشيرة عن دول الجوار أو تم تحريرها. والستكمال سياسة 
"ال مشاكل مع الجوار"، أولت حكومات حزب العدالة والتنمية 
الخارجية.  للسياسة  الرسمي  الخطاب  لتلطيف  أهمية خاصة 
والخطاب الذي كان مستخدماً في الوثائق الرسمية، مثل وثيقة 
األمن الوطني، ُخّفف بحذف جميع البنود التي كانت تحمل في 
طياتها العداء تجاه دول الجوار17. وكان التغير في الخطاب 
التركية –  العالقات  سياق  في  المستخدمة  اللغة  في  ملموساً 
الخطابة  فكانت  قبرص  بقضية  يتعلق  فيما  أما  اليونانية. 
المتغيرة ملفتة للنظر. وأوضحت أول حكومة لحزب العدالة 
والتنمية أنها ستسعى للتوصل إلى حل سياسي في قبرص. 
رئيس  قام  البالغة،  السياسية  المخاطرة  من  الرغم  وعلى 
الوزراء أردوغان بدعم خطة األمم المتحدة للتسوية الشاملة 
وتشجيع   (Annan Plan( عنان"  "خطة  باسم  المعروفة 
بتحسين  تركيا  وأخذت  تبنيها18.  على  القبارصة  األتراك 
عالقاتها مع بلغاريا باطراد، وفي أعقاب عضوية هذه األخيرة 
الباردة  الحرب  خصوم  أصبح  األطلسي،  الشمال  حلف  في 
سابقاً حلفاء. كما أولت حكومات حزب العدالة والتنمية أهمية 
بالغة للحفاظ على عالقات جوار ودية مع روسيا. وقد أنشئت 
 High( المستوى  عالي  التعاون  مجلس  هي  خاصة  هيئة 
العالقات  وبلغت   (Level Cooperation Council
هذا،  األبعاد".  متعددة  الشراكة  "تعزيز  من  مستوًى  الثنائية 
وانتهجت أنقرة سياسات نشطة بهدف حل المشاكل اإلقليمية 
في القوقاز من خالل سبل سلمية ومن خالل تعزيز عالقات 

التعاون اإلقليمي. ولتوفير أجواء للحوار والثقة في المنطقة، 
والتعاون".  لالستقرار  القوقاز  "منبر  باقتراح  أنقرة  تقدمت 
كذلك، حافظت أنقرة على عالقات جيدة مع كل من أذربيجان 
وجورجيا. إال أنه برغم الجهود المضنية، فقد أخفقت سياسة 
"ال مشاكل مع الجوار" في تحقيق نتائج ملموسة في عالقات 
أنقرة مع يريفان )Yerevan). لم يلَق البروتوكوالن، اللذان 
بناء  عملية  تعترض  التي  العقبات  إزالة  إلى  يهدفان  كانا 
عالقات جوار جيدة مع أرمينيا، تأييداً من قبل البرلمانات19. 
وبدا جلياً مرة أخرى أن مثل هذه المبادرات تبوء بالفشل بدون 

التأييد الروسي.

أما بالنسبة لسوريا، فعلى الرغم من خطاب 
األخّوة بين الزعيمين، لم تتمكن أنقرة من 

الحصول على استجابة بناءة من نظام األسد 
فيما يتعلق بتغيير موقفها إزاء المتمردين

وأولت حكومات حزب العدالة والتنمية اهتماماً خاصاً لتدعيم 
سياسية  مشاورات  العالقات  وشملت  طهران.  مع  العالقات 
مكثفة حول قضايا تتضمن برنامج إيران النووي وزيادة حجم 
التجارة الثنائية وبناء خطوط أنابيب الغاز الطبيعي، مما جعل 
من تركيا مركزاً للطاقة في منطقة شرق حوض البحر المتوسط 
نوعاً ما. وقد اعتُبر حجم التجارة واحداً من أكثر نتائج سياسة 
"ال مشاكل مع الجوار" نجاحاً. ولكن، فيما كان تقارب أنقرة 
خلفائها  مع  عالقاتها  عّقد  قد  األمر  باديء  في  إيران  من 
مضادة  رادارات  استضافة  على  موافقتها  أن  إال  الغربيين، 
أفعال  أثارت ردود  التسيارية في شرق تركيا قد  للصواريخ 
داخل المؤسسة األمنية اإليرانية، التي اعتبرت القرار إشارة 
على العداء. وباإلضافة إلى تشكيل السلطة الجديدة الذي نشأ 
في أعقاب االنسحاب األمريكي من العراق، فإن مسألة الرادار 
وطريقة تعامل تركيا مع األزمة في سوريا قد الحت بشكل 

كبير في آفاق مستقبل سياسة "ال مشاكل مع الجوار".
وحتى قبل وصوله إلى السلطة، كان حزب العدالة والتنمية 
وقد  العراق.  عن  الناجمة  المشاكل  من  عدد  في  متورطاً 
تنمي عالقات ودية مع جميع  أن  الحزب  حاولت حكومات 
الجهات السياسية الفاعلة في العراق، أواًل وقبل كل شيء مع 
األكراد العراقيين. ونتيجة للصراع الداخلي على السلطة، لم 
تتمكن أولى حكومات حزب العدالة والتنمية من التعامل مع 

 Ömer taspinar, "Turkey’s Middle East Policies: Between Neo-Ottomanism and Kemalism", Washington, DC: Carnegie Papers, 16 

 www.CarnegieEndowment.org/pubs :10 سبتمبر )أيلول) 2010 صفحة 24. تنزيل من موقع
Asli aydintaşbaş, "Kirmizi Kitapta Tehdit Temizliği", Milliyet 17، 23 أغسطس )آب) 2010.

18 لم يكن باإلمكان تنفيذ خطة عنان بسبب رفض القبارصة اليونانيون لها.

The Davutoglu Effect: All Change for Foreign Policy", The Economist 19"، 21 أكتوبر )تشرين األول) 2010.
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مبادرات  انهيار  يتضح  ولم  العراق.  شمال  في  المشاكل 
السياسة العسكرية الرسمية إال ما بعد انتخابات 2005 في 
العدالة  حزب  حكومة  وأقرت  العراقية.  كردستان  منطقة 
والتنمية بعالقاتها مع حكومة كردستان اإلقليمية في العراق 
أعقاب  في  المتغير  المشهد  أن  إال  تحسينها.  على  والعمل 
االنسحاب األمريكي من العراق قد قوض سياسة "ال مشاكل 

مع الجوار"، على األقل فيما يتعلق بالسياق العراقي. 
ومن المفارقات الصارخة أنه بالرغم من وصف داود أوغلو 
لكل من سوريا وجورجيا بأنها "أبرز األمثلة" على سياسة 
"ال مشاكل مع الجوار" التركية، إال أن تلك السياسة لم ترَق 
إلى مستوى التوقعات في هذين البلدين20. ولم تتمكن تركيا 
من فعل شيء سوى الوقوف متفرجة عندما ألحقت القوات 
الروسية الخراب بجورجيا. أما بالنسبة لسوريا، فعلى الرغم 
من  أنقرة  تتمكن  لم  الزعيمين،  بين  األخّوة  خطاب  من 
يتعلق  فيما  األسد  نظام  من  بناءة  استجابة  على  الحصول 
تخلت  أسابيع  المتمردين. وفي غضون  إزاء  بتغيير موقفها 
تأمين  من  تأمله  كانت  عما  والتنمية  العدالة  حزب  حكومة 
سوريا بعد حوالي عقد من سياسة ال مشاكل مع نظام األسد.
وقد لعب السياق المحلي واإلقليمي دوراً حاسماً في استدامة 
سياسة "ال مشاكل مع الجوار" ونجاحها بشكل أولي. ففيما 
والتنمية  العدالة  المحلية حكومات حزب  الضرورات  قادت 
إلى وقف تهديد أمن الشؤون الخارجية التركية، كان السياق 
اإلقليمي أيضاً يقضي بالحفاظ على سياسة كهذه. وباديء ذي 
بدء، كان جلياً أن سياسة "ال مشاكل مع الجوار" قد تماشت 
يعكس  الذي  والتنمية  العدالة  لحزب  الشامل  الخطاب  مع 
تركيا  بين  وتاريخية  ثقافية  روابط  لتطوير  الفكرية  الميول 
وجيرانها في الشرق األوسط. وكإصالحات االتحاد األوروبي 
السياسات  صنع  لعملية  الدفاعية  القدرات  بنزع  قامت  التي 
قد  الجوار"  فإن سياسة "ال مشاكل مع  والخارجية،  األمنية 
ساعدت حزب العدالة والتنمية على تعزيز موقفه العسكري. 
اإلقليمي  السياق  كذلك  ساعد  المحلي،  السياق  غرار  وعلى 
على تعزيز سياسة "ال مشاكل مع الجوار". فغزو العراق، 
الذي جلب الجيش األمريكي إلى جوار كل من إيران وسوريا، 
قد أكسب تعاون تركيا قيمة أكبر. ولهذا، ومن أجل إجراء 
تحليل شامل للسياسة، البد من األخذ في الحسبان االقتصاديات 

الخارجية التي نشأت نتيجة الغزو األمريكي.
أحدثت سياسة "ال  فقد  السياسة كمفهوم.  تقييم  أيضاً  ويجب 
الطريقة  األول كان  األوهام.  من  الجوار" عدداً  مشاكل مع 

التي ظهر بها المبدأ كسياسة متعمدة، بدأت ونُّفذت بنجاح من 
لم يتمكن أي  العدالة والتنمية، بطريقة  ِقبل حكومات حزب 
حزب من قبل القيام بها. هذا الوهم أدى بالكثيرين إلى إغفال 
حكومات  ِقبل  من  تُتبع  كانت  متشابهة  سياسات  أن  حقيقة 
سابقة لكن تحت مسميات مختلفة. أما الوهم اآلخر، فقد أثبتت 
بفضل عزم حزب  نجاحها  الجوار"  مع  مشاكل  "ال  سياسة 
وهذا  الجوار،  مع  العالقات  تحسين  على  والتنمية  العدالة 
مع  السابقة.  الحكومات  لدى  مركزية  مسألة  يكن  لم  األمر 
يتجاهل  أن  ألحد  يمكن  ال  االعتبار،  في  األمر  هذا  وضع 
اآلليات التأسيسية التي وفرت الظروف الالزمة لإليفاء بهذه 

السياسة.
ال  البحث:  تستحق  السياسة  لهذه  المنتقاة  التسمية  أن  كما 
مشاكل مع الجوار. فدرجة التيقن من كلمة ال أو )صفر) تميل 
ألن تترك انطباعاً مفاده أن الحزب قد اخترع حاًل فنياً مثالياً 
– أو كما أشار أحد المراقبين، "جبرياً"– للمشاكل السياسية 
التي أخفقت الحكومات األخرى في تقديمها21. كما أن هذا 
ينسب سلطة مقدسة لواضع هذا المفهوم. فكلمة ال أو )صفر) 
تنطوي على إشارة ضمنية خفية بأن هذه السياسة تعد بنتائج 
مع  جنب  إلى  وجنباً  المتاعب.  من  خالية  سياسية  نهائية 
التلميحات التي ذكرت سابقاً، فإن الصياغة على هذا النحو 
تستحضر عالماً سماوياً ال يكون للمواطنين فيه سبب للتذمر. 
أما الكلمة األخرى التي تستحق التحليل فهي مشكلة. وجنباً 
إلى جنب مع ال أو )صفر)، فإن كلمة مشكلة تشير إلى أن ال 

مشاكل مع الجوار تقدم حلول محددة لمشاكل معقدة. 
المدى، كانت هذه سياسة جيدة لتعزيز  وكاستراتيجية بعيدة 
عالقات السالم الثنائية. لكنها فشلت لسببين: التوازن الجديد 
للقوى في بغداد في ظل فك االرتباط مع العراق الذي "ضرب 
االنسحاب  فإن  ونسبياً،  االستراتيجية.  في  ينسى  ال  إسفيناً" 
األمريكي قد عمل على تعزيز موقف إيران عموماً في منطقة 
الخليج. فالتشكيل الجديد للقوى في بغداد معني كذلك بتحرير 
سوريا من الضغوط الناتجة عن تواجد القوات األمريكية في 
وأكثر  تقباًل  أقل  إيران وسوريا  من  كاًل  مما جعل  العراق. 
تفاعاًل إزاء السياسات التركية، التي شوهدت في التهديدات 
العرضية من قبل طهران بُعيد قرار أنقرة االنضمام إلى نظم 
فمن  لهذا،  الناتو.  لحلف  المضادة  التسيارية  الصواريخ 
كاستراتيجية  الجوار"  مع  مشاكل  "ال  بأن  القول  المنطقي 
الظروف  بقيت  حال  في  تنجح  أن  يمكن  كان  المدى  بعيدة 

اإلقليمية مواتية.

 ،Ahmet davutoğlu, "Turkey’s Foreign Policy Vision: An Assessment of 2007", Insight Turkey, 10: 1 (2008( 20 

يستند المقال إلى نسخة من لقاء مع البروفسور داود أوغلو أذيع على قناة سي. إن. إن التركية )CNN Turk) يوم 2 يناير )كانون الثاني) 2008، صفحة 80.
Taha Özhan, "Zero Problems and Problems", Hürriyet Daily News 21، 24 نوفمبر )تشرين الثاني) 2011. يقول أوزان ’’إنهم فشلوا في فهم أن اعتبار سياسة "ال مشاكل" 

كحجة جبرية أمر عبثي تماماً كإعالن نهاية "التاريخ والسياسة". "ال مشاكل" هي "توقع" لتحقيق هدف مثالي في الوقت الذي تكون فيه عالقات السياسة الخارجية السلبية منها واإليجابية – التي تميل 
إلى التغير من وقت آلخر– بمثابة خطًى ديناميكية تُتخذ في سبيل تحقيق ذلك الهدف.
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)Rosa Balfour(
)Europe in The World( مديرة برنامج أوروبا في العالم 
)Brussels( بروكسل ،)EPC( مركز السياسات األوروبية

تحديد معالم العالقات بين االتحاد األوروبي ودول جنوب 
البحر المتوسط بعد الربيع العربي

صيحات  بها  علت  التي  الكلمات  إحدى  "الكرامة"  كانت 
المحتجين الذين أسقطوا أنظمة الحكم في بالدهم في مطلع عام 
2011 بتونس ومصر؛ حيث كانت التعددية السياسية وإتاحة 
المطالب  من  العديد  بين  من  وحريتهما  واالجتماع  التعبير 
الُمعلنة. وقد تعامل االتحاد األوروبي مع هذه التحديات التي 
وتحديد  االلتزام،  نمط  تغيير  طريق  عن  االستبداد  واجهت 
األولويات التي تلبي مطالب كل بلد على حدة. وفي الوقت 
ذاته، قد عمل االتحاد على مراجعة سياساته النظامية بعيدة 
المدى، مثل: سياسة الجوار األوروبية )ENP)، مع التركيز 
المعنية  والمبادئ  اإلرشادات  في  النظر  إعادة  على  بشدة 

بالمشروطية – وهي الوسيلة األساسية لاللتزامات.
ولكن ثمة شك حيال مدى مالءمة التركيز على المشروطية. 
مما ال لبس فيه أنه لم يعد من الصعب على االتحاد األوروبي 
تعكس  ال  بل  فحسب،  وضعها  التي  الشروط  مع  التعاطي 
المقدمات المنطقية التي تستند إليها المشروطية سياق ما بعد 
غير  العالقات  على  تعتمد  حيث  أيًضا؛  العربي  الربيع 
المتناظرة بين االتحاد األوروبي وبلدان شمال أفريقيا والشرق 
األوسط، وكذلك على الفرضية القائلة بأن النموذج األوروبي 
االتحاد  كان  إذا  المجتمعات.  لهذه  ومالءمة  بجاذبية  يحظى 
األوروبي ملتزًما بتغيير طبيعة عالقاته مع جيرانه الجنوبيين، 
يتعين عليه إمعان التفكير حول كيفية فتح حوار متكافئ مع 
المصالح  وعلى  الترابط  حقائق  على  قائم  العربي  العالم 

المشتركة.

إعادة النظر في المشروطية

التي  للتغيرات  األوروبي  االتحاد  استجابة  جوهر  يتمثل 
في  األوسط  والشرق  أفريقيا  شمال  منطقة  على  طرأت 
مراجعة سياسة الجوار األوروبية لعام 2011، تحت عنوان 
"الشراكة من أجل الديمقراطية واالزدهار المشترك"، واتخاذ 
الموجهة  المالية  بالمخصصات  يتعلق  فيما  معينة  قرارات 
تعريف  إعادة  على  شديًدا  تركيًزا  يرّكز  وجميعها  للمنطقة، 
المشروطية. وتجُدر اإلشارة إلى أن عملية المراجعة هذه لن 
تولت  قد  كما  األوروبية.  الجوار  سياسة  ِقبل  من  تُعالج 
المشتركة  الرئاسة  أيًضا  األوروبي  االتحاد  مؤسسات 
األوروبية لالتحاد من أجل المتوسط )UfM)، ومن المتوقع 
في  المتعددة األطراف  للمبادرات  المراجعات  إجراء بعض 
المتنوع  الجديد  اإلقليمي  المحيط  إطار  في  العالقات  إدارة 
األطياف. ولكن ينصب التركيز في عام 2011 على سياسة 

الجوار األوروبية ونظام المشروطية الحاكم لها.
االتحاد  لمشروطية  العام  الهدف  "الديمقراطية"  أصبحت  قد 
تكوين  وحرية  نزيهة،  حرة  )انتخابات  المنقحة  األوروبي 
الجمعيات، وحرية التعبير واالجتماع، وحرية التجمع، وحرية 
الصحافة واإلعالم، وحكم القانون الصادر عن سلطة قضائية 
مستقلة، والحق في الحصول على محاكمة عادلة، ومحاربة 
الفساد، وإصالح قطاع األمن وتطبيق القانون، وإنشاء رقابة 
وتكمن  األمن).  وقوات  المسلحة  القوات  على  ديمقراطية 
حزمة  تقديم  في  األهداف  هذه  تحقيق  إلى  المؤدية  الوسيلة 
حوافز أكثر جاذبية فيما يتعلق بالمساعدة والتجارة وسهولة 
اإلصالح – "تقديم  طريق  على  تسير  التي  للبلدان  الحركة 
المزيد من أجل المزيد". من األركان األخرى لسياسة الجوار 
 (CSF( المدني  للمجتمع  مرفق  إنشاء  المنقحة  األوروبية 
يكون متاحا بغض النظر عن العالقات فيما بين الحكومات؛ 

ومن ثم فلن يخضع لألسلوب المشروط.
 More Money,"بـ )المعروفة  اإلضافية  الحوافز  أما 
Ms 3( "Market and Mobility)) – مزيد من المال 

سياسات االتحاد األوروبي وتوقعات في البحر المتوسط

نماذج جديدة للعالقات بين االتحاد األوروبي ودول 
جنوب البحر المتوسط: إعادة النظر في المشروطية؟
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والنفاذ إلى السوق وحرية الحركة)، فتُمنح فقط للبلدان التي 
تسير بخطى ثابتة على طريق اإلصالح. فقد ازدادت موارد 
الجهاز األوروبي لسياسة الجوار )ENPI) إلى 6.9 مليار 
يورو. ويكمل برنامج SPRING )دعم الشراكة واإلصالح 
 65 بلغت  إضافية  بتمويالت  الموارد  هذه  الشامل)  والنمو 
مليون يورو في عام 2011، و285 مليون يورو في عام 
2012. وسيُحدَّد الدعم المقدم عن طريق هذا البرنامج وفًقا 
الحتياجات كل بلد، وذلك استناًدا إلى تقييم للتقدم المحرز في 
من  "مزيد  مبدأ  وتطبيق  الديمقراطية  بناء  مجال  في  البالد 
أن  المقرر  ومن  اإلصالح".  من  مزيد  مقابل  المالي  الدعم 
موارد  على  المثال –  سبيل  – على  ومصر  تونس  تحصل 
مالية إضافية )160 مليون يورو و449 مليون يورو على 

التوالي، للفترة بين عامي 2013-2011). 
تعد اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة )DCFTA) حافًزا 
طويل األجل، يقدمه االتحاد األوروبي؛ وهو ما يعد تطوًرا 
اتفاقيات  وستُقّدم   .(AA( السابقة  االرتباط  باتفاقيات  مقارنًة 
بناء  التي تسير نحو  للبلدان  العميقة والشاملة  الحرة  التجارة 
"ديمقراطية عميقة"، في حين سيظل معمواًل باتفاقيات االرتباط 
فيما يتعلق بالبلدان التي ال تزال غير راغبة في اإلصالح. وفي 
ديسمبر )كانون األول) 2011، وافق وزراء خارجية االتحاد 
األوروبي على بدء المفاوضات إلبرام اتفاقيات التجارة الحرة 
والعميقة مع كل من تونس ومصر والمغرب واألردن. وعلًما 
يمكن  أوروبا،  إلى  تذهب  البلدان  هذه  نصف صادرات  بأن 

اعتبار اتفاقيات التجارة الحرة والعميقة حافًزا مغرًيا. 
ومع ذلك، من المرتقب أن يطول اإلطار الزمني للمفاوضات 
حول هذه االتفاقيات. فقد استغرقت المفاوضات حول اتفاقيات 
االرتباط مع جميع أعضاء الشراكة األوروبية تقريًبا خمسة 
دفعت  التي  والسياسية  الفنية  للعواقب  نظًرا  عاًما؛  عشر 
بالشراكة األوروبية إلى تأجيل الهدف األساسي المتمثل في 
إنشاء منطقة تجارة حرة أكثر من مرة. بناًء عليه، تعد اتفاقيات 
التجارة الحرة العميقة والشاملة أهداًفا طويلة المدى، حتى وإن 
العالقات  في  وتونس  المغرب  يحرزه  الذي  التقدم  كان 
االقتصادية الثنائية جعل الهدف قريب المنال بالنسبة لهما. قد 
آلت المفوضية على نفسها العمل على رفع الحواجز الوقائية 
التي أدت حتى اآلن إلى تقييد الوصول إلى السوق في دول 
شمال أفريقيا والشرق األوسط؛ وبالفعل جرى التصديق على 
اتفاقية تحرير جزئي لتجارة السلع الزراعية ومنتجات الصيد 

البحري مع المغرب في فبراير )شباط) الماضي.
حزمة  في  األخيرة  المرحلة  التنقل"  حرية  "شراكات  تعد 
والتي  مقابل مزيد من اإلصالح"،  المالي  الدعم  "مزيد من 
تستهدف تيسير حركة األفراد لبعض المواطنين من المنطقة. 
والتي  البلدان،  هذه  في  الواقعة  الهجرة  بضغوط  العلم  ومع 

الربيع  عن  الناجمة  االقتصادية  األزمات  وطأتها  من  يزيد 
منع  في  بالتعاون  أوروبا  إلى  الموجهة  والمطالب  العربي، 
بمكان على نحو  المنظمة، أصبح من األهمية  الهجرة غير 
واضح تقديم حوافز في مجال حرية التنقل وإدارة الهجرة. 
ومن أوائل البلدان استفادًة من هذه المزايا تونس والمغرب. 

وحتى في هذا المضمار، ال تزال توجد العديد من النقاط التي 
بحاجة إلى التوضيح. أواًل، بالمقارنة بإمكانات تيسير الحصول 
أوروبا  لبلدان  الممنوحة  وتحريرها  السفر  تأشيرات  على 
الشرقية، تَُعد شراكات حرية التنقل عرًضا ضعيًفا للغاية. فلن 
يستفيد من هذه الشراكات إال بعض البلدان األعضاء في االتحاد 
األوروبي بشكل ثنائي – على ما يبدو – مع البلدان التي تربطهم 
بها عالقات واتصاالت خاصة وتقارب جغرافي. كما أنه من 
من  لالستفادة  المؤهلين  المواطنين  عدد  أيًضا  الواضح  غير 
حرية التنقل، أو ماهية فئاتهم. فعادًة ما تكون شراكات حرية 
فئات  مثل:  نسبياً،  الصغيرة  الفئات  على  مقصورة  التنقل 
ثمة  وأخيًرا،  ذلك.  إلى  وما  الثقافيين،  والممثلين  األكاديميين 
دالئل تشير إلى وجود تقييدات ما على تلك الشراكات. ثالًثا، 
سيُمنح مواطنو البلدان الشريكة القنوات الشرعية التي ينتقلون 
من خاللها إلى الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، وذلك إذا 
ما تعاونت حكوماتهم في منع الهجرة غير المنظمة والحد منها. 
ويمكن السؤال هنا عن كيفية تحديد معايير أنواع المشروطية 
المرتبطة بتقديم حوافز محددة. في ضوء التوترات التي يعاني 
لدى  الدائر  والجدال   ،(Schengen( "شينغن"  نظام  منها 
الرأي العام األوروبي حول المشاكل المتعلقة بالهجرة، ال يمكن 
أفريقيا  شمال  بلدان  على  المشترطة  المتطلبات  أن  استبعاد 

 .(2012 ،Pascouau( والشرق األوسط ستكون ملحة
يركز البيانان حول الشراكة من أجل الديمقراطية واالزدهار 
كبير  بشكل  األوروبية  الجوار  سياسة  ومراجعة  المشترك، 
ح  على الجانب اإليجابي من المشروطية، في حين أنه تُوضَّ
األدوات السلبية فقط باإلشارة إلى نظام فرض العقوبات الذي 
الثورة  قمع  من  للحد  محاولة  في  تدريجًيا  به  العمل  بدأ  قد 
وزراء  إلى  أُرسل  منشور،  غير  خطاب  ويوجد  السورية. 
ه إلى  الخارجية الوطنيين في فبراير )شباط) 2012، ثم وجِّ
البرلمان األوروبي، وهو أكثر شمولية، ويجيب عن العديد 
من التساؤالت المتعلقة بـ"أرضية وسيطة" – وبعبارة أخرى، 
نقطة االنطالق لمبدأ "المزيد من الدعم المالي مقابل المزيد 
للعملة: "دعم  تطبيقه، والوجه اآلخر  المراد  من اإلصالح" 
مادي أقل في مقابل التزام أقل باإلصالح." ويتجلى في هذا 
المبدأ الطرق التي يسعى من خاللها االتحاد األوروبي إلى 

تقوية أواصر عالقاته التفاضلية مع البلدان في المنطقة. 
كما هو الوضع اليوم، ستظل البلدان التي آثرت عدم التقدم، 
واختيار عدم الشروع في إجراء إصالحات على مستويات ما 



20
12

ي 
سط

تو
الم

67
يح

فات
م

قبل الربيع العربي للعالقات مع االتحاد األوروبي. وبعبارة 
أخرى، ال يريد االتحاد األوروبي لهذه البلدان أن تتأثر سلبًيا 
عدم  حالة  ففي  األخرى.  البلدان  مع  العالقات  طبيعة  بتغير 
وجود التزام بإجراء إصالح سياسي، ينبغي لالتحاد األوروبي 
األدوات  طريق  عن  ما"  مستوى  "على  االرتباط  استخدام 
الموجودة، مثل: خطط العمل لسياسة الجوار األوروبية، كما 
ينبغي محاولة جذب هذه البلدان إلى عالقات أكثر مؤسساتيًة 
ال  التي  البلدان  من  واحدة  ليبيا  تُعد  األوروبي.  االتحاد  مع 
اتفاقيات رسمية مع االتحاد األوروبي، حيث كانت  تربطها 
إحدى اتفاقيات إطار العمل قيد المناقشة عندما تغير الوضع 
من جراء أحداث الربيع العربي. بل حتى الجزائر أيًضا ليست 
طرًفا في سياسة الجوار األوروبية حتى اآلن. ولذلك ستقتصر 
التعاون  أو  المحادثات،  تعليق  من  بدًءا  السلبية،  اإلجراءات 
مروًرا بتعليق المساعدات، أو االتفاقيات حتى تطبيق مجموعة 
الخطيرة والمستمرة  الكاملة على حاالت االنتهاك  العقوبات 

للحقوق األساسية، كما في النموذج السوري
ويُفترض أن يصاحب هذا النزعة التفاضلية المتزايدة بحٌث 
المحلية  األوضاع  مع  التعاطي  على  قادرة  سياسات  عن 
بدرجة أكبر عما كانت عليه في الماضي. يعد فريق المهام 
للمرة  انعقد  الذي  وتونس،  األوروبي  االتحاد  بين  المشترك 
لمحاولة  األول  المثال  )أيلول) 2011،  سبتمبر  في  األولى 
االتحاد األوروبي في توظيف الحوار السياسي على أساس 
المختلفين  المصلحة  أصحاب  بين  الجمع  وهو  أال  مختلف؛ 
األوروبي  االتحاد  بين  المشتركة  بالعالقات  الصلة  ذوي 
وتونس، بما في ذلك المانحين الدوليين، مع وضع متطلبات 
القائم  تونس واحتياجاتها في الحسبان، بداًل من اتباع النهج 
أُنشئ  كما  األوروبي.  االتحاد  ينتهجه  الذي  األدوات  على 
في  أيًضا  واألردن  األوروبي  االتحاد  بين  آخر  مهام  فريق 
أعقاب إعالن عّمان عن مجموعة من اإلصالحات الدستورية. 
األوروبية  الجوار  سياسة  عمل  من خطط  الثاني  الجيل  إن 
للعمل  األوروبي  الجهاز  وإنشاء  حالًيا،  تطويرها  الجاري 
الخارجي )EEAS) في بروكسل، ووفود االتحاد األوروبي 
استراتيجية  ألوراق  األخير  والتقديم  المنطقة،  في  المعززة 
حقوق اإلنسان، كل هذا قد يعد أداوت مفيدة في تحسين فهم 
في  سياساته  ووضع  المحلية،  لألوضاع  األوروبي  االتحاد 
أكثر  أساس  على  كذلك  المعونات  ه  وستوجَّ ذلك.  ضوء 
أشد تخصيًصا  نُُهج  تطوير  بهدف  البلدان  بين  فيما  تفاضلًيا 
للمساعدات. وفضاًل عن ذلك، ستخضع المشروطية لمراقبة 
والذي  المباشر،  الميزانيات  بدعم  يتعلق  فيما  صرامًة  أشد 
تقريًبا لحكومات  يشكل نصف مساعدات االتحاد األوروبي 
شمال أفريقيا والشرق األوسط، عن طريق تقوية نظام التقييم 

والمراقبة، بما في ذلك الحوار بين الشركاء.

ومن التغيرات الهامة بناء ارتباط وثيق الصلة بالمجتمع المدني، 
مرفق  تمثل  الحكومة.  مع  العالقات  حالة  عن  النظر  بغض 
المجتمع المدني )CSF)، وصندوق المنح األوروبية من أجل 
الديمقراطية )EED) محاولًة للوصول إلى الفاعلين المنسيين 
أو المهمشين أو السياسيين الجدد في المنطقة، ونقطة تحول عن 
التظاهر بتأييد سياسيات األنظمة السابقة تجاه المجتمع المنظم. 

مشكالت المشروطية

تبين المبادرات التي ُطرحت خالل العام الماضي أن االتحاد 
نطاق  طرفي  لتحسين  عامة  عملية  في  منخرط  األوروبي 
المشروطية، بدًءا بالسياسات وأنماط العالقات القائمة. حيث 
كان من الالزم في عالج بعض مكامن الخطر التي اعترت 
أي  عن  بعيًدا  جديدة  أساليب  وتطوير  السابقة،  الممارسات 
اعتبارات أخرى، إلى جانب إخراج نتائج قد تكون مسوًغا 
لتغيير أشكال ارتباط االتحاد األوروبي في بقية العالم العربي. 
ومع ذلك، قد ال يعالج هذا النهج القائم على اآلليات بالضرورة 
ِقبل  من  دوًما  مفهوًما  يكون  حتى  أو  الرئيسية،  المشكالت 
إلى  تحتاج  بالمشروطية  يتعلق  فيما  توجد شكوك  الشركاء. 
تبديدها. أواًل، من المفارقة في الواقع أنه من المقرر تطبيق 
هذه األشكال الجديدة من المشروطية اإليجابية في بلدان تمر 
بتغيير جذري، كتونس مثاًل، أو بلدان بذلت غاية جهدها في 
الحال في  فيما سبق، كما هو  إليه  اإلصالح كما هو مشار 
النقيض من تعامالت االتحاد األوروبي في  المغرب. فعلى 
الماضي مع الحكام المستبدين، أو عالقاته مع بلدان "محلك 
سر"، كالجزائر على سبيل المثال، يطالب االتحاد األوروبي 
اآلن باإلصالح البلدان التي تجري إصالحات بالفعل. فعلى 
لمراقبة  بعثة  األوروبي  االتحاد  أرسل  المثال،  سبيل 
االنتخابات، وذلك بغرض مراقبة االنتخابات في تونس في 
أكتوبر )تشرين األول)، وكذلك في الجزائر في مايو )أيار) 
2012؛ وهي مبادرات ليس لها إال سابقة واحدة في المنطقة 

)االنتخابات الفلسطينية عام 2006). 
الهدف  وأصبح  اإليجابية،  المشروطية  توضيح  تم  قد  بينما 
فإن  للبالد،  الديمقراطي  التحول  دعم  في  متمثاًل  لها  األمثل 
األدوات السلبية مقصورة فقط على التعاطي بفرض عقوبات 
على الحاالت الشديدة والمستمرة النتهاكات حقوق اإلنسان، 
مثل عمليات قتل المدنيين على يد النظام الحاكم. ولكن يظل 
تُبدي  ال  التي  البلدان  على  تطبيقه  المراد  المشروطية  نظام 

رغبة كافية في اإلذعان له غير واضح.
ثانًيا، يتعين تقديم الحوافز حتى يحظى هذا النظام باالهتمام. 
لم يكن ِسجل إنجازات االتحاد األوروبي ناصع البياض؛ إال 
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أنه جرت تسوية المشكالت عندما تعين على الدول األعضاء 
في  الموارد  من  المزيد  إنفاق  أو  الوقائية،  الحواجز  رفع 
المهاجرين  حصص  نطاق  توسيع  أو  العربية،  البلدان 
المسموح بدخولهم أوروبا من المنطقة. ومن المثير للسخرية 
فيما يتعلق بمبدأ "المزيد من الدعم المالي في مقابل المزيد 
أو  السامي  الممثل  مسؤولية  من  ليس  أنه  اإلصالح"  من 
جميعها  الثالثة  فالمجاالت  الحوافز.  هذه  تقديم  المفوضية 
تكون الدول األعضاء هي صانعة القرار فيها. وهكذا تعاني 
األدوات اإليجابية الجديدة لمشروطية االتحاد األوروبي التي 
جرى تجديدها من مشكلة مصداقية حتى قبل أن يكون من 
الممكن تنفيذها. فدون موافقة الدول األعضاء، ستنهار ردة 

الفعل "الجديدة" بأكملها تجاه الربيع العربي.
وحتى في حالة تقديم الحوافز، فلن ترى جميع البلدان أنها ذات 
الجزائر  مثل:  للطاقة،  المصدرة  البلدان  أقدمت  لقد  جدوى. 
وليبيا، على تحجيم التزاماتها مع االتحاد األوروبي أيًضا؛ ألن 
االتفاقيات  تعديل  فجرى  مغرية.  غير  المعروضة  الحوافز 
التجارية بحيث تكون في صالح هذه البلدان، التي تُعد الُمصّدرة 
الصافية الوحيدة في المنطقة لالتحاد األوروبي. وفي الواقع، 
ال يوجد في مراجعة سياسة الجوار األوروبية ما يتناول مسألة 
كيفية االرتباط مع البلدان التي تبدي عزوًفا عن إقامة عالقات 
أكثر متانًة مع االتحاد األوروبي، أو التي ليس لديها رغبة في 
ذلك من األساس، أو كيفية ممارسة التأثير عليها. وينطبق هذا 
على سوريا وبلدان أخرى في الشام، حيث التأثير األوروبي 

ضعيف، أو السياسة الداخلية معقدة.
تطرح السياسات الجديدة فكرة "المحاسبة المشتركة"، حيث 
بالوفاء بوعوده، وذلك  أيًضا  االتحاد األوروبي  إلزام  يمكن 
ية بشكل أكبر إلى حد ما.  بهدف إقامة عالقات قائمة على الندِّ
أدوات وإجراءات  لدى االتحاد األوروبي  لّما كان  أنه  غير 
الستخدام المشروطية السلبية، إذا كان بحاجة إلى ذلك )حتى 
آليات  يوجد  فال  نادًرا)،  إال  فعلًيا  ذلك  إلى  يلجأ  ال  أنه  لو 
مماثل على  نحو  لمحاسبته على  األوروبي  االتحاد  لشركاء 

مدى تنفيذه لوعوده.
على  التركيز  مالءمة  مدى  حيال  أيًضا  شك  ثمة  ولكن 
من  هاماً  مبدأٌ  دائًما  السيادة  تمثل  ذاته.  في حد  المشروطية 
مبادئ العالم العربي ما بعد االستعمار، حيث تعتبر جزًءا من 
المستويين  – على  "الكرامة"  كانت  وقد  الوطنية،  الهوية 
التي  الثورات  في  متكرًرا  شعاًرا  والوطني –  الشخصي 

اندلعت في شمال أفريقيا والشرق األوسط. 
فكلما أصبحت الحكومات الجديدة أكثر ديمقراطية، أصبحت 
أكثر مياًل إلى التأكيد على هويتها وعالقاتها بأوروبا ووضعها 
في العالم – بمواقف قد ال تحوز على رضا العواصم األوروبية. 
وقد بدا واضًحا في العالقات مع مصر؛ حيث يأمل االتحاد 

األوروبي والواليات المتحدة األمريكية ضمان احتفاظ القاهرة 
الصراع  في  دورها  ومواصلة  إسرائيل،  مع  بنّاءة  بعالقات 
العربي اإلسرائيلي، حتى مع تزايد الشكوك في مصر ذاتها 

حيال دور الفاعلين الخارجيين الذين تتهمهم بالتدخل. 
االتحاد  خطابات  من  الكثير  أبرزت  األمر،  واقع  وفي 
االتحاد  موقف  تواضع  العربي  الربيع  بعد  فيما  األوروبي 
األوروبي، و"طريقة اإلنصات" التي ينتهجها حيال الفاعلين 
الناشئين الجدد. وحسب تعبير أشتون "استجابتنا ]…[ مبنية 
دون ضغط.  واإلنصات  الماضي،  بأخطاء  االعتراف  على 
فهذا ما نقوم به اآلن تماًما، وهو ما يتطلب المثابرة وااللتزام 
الدائم. وينبغي ترجمة النجاح في هذا المسار إلى ما أسميه 
هذا  يعكس   .(2011  ،Ashton( العميقة"  "الديمقراطية 
االتحاد  لدى مؤسسات  باللوم  الشعور  ما  إلى حد  التصريح 
األوروبي لفشلها في السيطرة على ديناميكيات العالم العربي، 
المنطقة.  في  األنظمة  بدعم  األوروبية  الحكومات  وتواطؤ 
مواقف  إلى  المتواضع  الطموح  هذا  تُرجم  قد  اآلن،  وحتى 
سياسية تفاعلية في أعقاب التطورات والطلبات المقدمة من 
البلدان ذات الصلة. ولكن كيف يمكن مواءمة هذا مع إعادة 

النظر في المشروطية؟

النتائج: إعادة النظر في المشروطية السياسية؟

قد بُذلت جهود جبارة في سبيل تحسين اآلليات التي يمكن عن 
تقوم  التي  المبادئ  وتوضيح  المشروطية،  تطبيق  طريقها 
عليها، والتطلعات المرتقبة من عمليات اإلصالح السياسي، 
وعرض  اللحظة،  وليدة  ليست  الديمقراطية  بأن  والتسليم 
اإلرشادات  تُفِصح  ولكن ال  الحوافز.  من  متنوعة  مجموعة 
تحليل  عن  السياسية  المشروطية  باستخدام  المعنية  الجديدة 
أعمق أثًرا حول مدى توافر شروط النفوذ والتأثير والحوافز 
إن  األوروبي.  االتحاد  لدى  لممارستها  الالزمة  والمالءمة 
ترجمة مفهوم صيغ في سياقات مختلفة )التطوير والتعاون 
مدى  حول  تساؤاًل  يثير  خارجية  سياسة  إلى  والتوسع) 
والشرق  أفريقيا  شمال  لمنطقة  المشروطية  نهج  "مالءمة" 

األوسط. ثمة فرضيتان يجب تناولهما في هذا الصدد.
بنذر  إال  السياسية  المشروطية  تحظى  ال  أخرى،  ناحية  من 
يسير محدود من فرص إحداث تغيير؛ نظًرا لما تعانيه من 
مشكالت في التوصيل والتنفيذ. فالمشروطية تتطلب مجموعة 
متباينة من القوة والتأثير في صالح االتحاد األوروبي. ومع 
يمكن  ال  المنطقة  في  األوروبي  االتحاد  تأثير  فإن  ذلك، 
مضاهاته بتأثير عالقة تقليدية بين جهة مانحة وجهة مستفيدة، 
اإلطالق.  على  األوروبي  االتحاد  نطاق  توسيع  بحالة  وال 
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وحتى مع افتراض أن االتحاد األوروبي قد يوافق على بضعة 
أهداف سياسية مشتركة، إال إنه ال يزال عازًفا عن استخدام 
ثقله االقتصادي لتحقيق تلك األهداف. وتتباين أيًضا جاذبية 
االتحاد األوروبي وتأثيره في المنطقة تبايًنا شديًدا من بلد إلى 
وتغير  العالم،  في  أوروبا  نفوذ  ضعف  مقابل  وفي  آخر. 
ديناميكيات القوة في المنطقة، مع بروز جهات فاعلة أخرى، 
أن  تحاول  وقطر،  السعودية  العربية  والمملكة  تركيا  مثل: 
تكتسب دوًرا متعاظم األهمية، وقوى عالمية أخرى، كالصين 
واليابان، التي تعمل على إقامة عالقات اقتصادية، يبدو أنه 
توطيد  على  األوروبي  االتحاد  يعمل  أن  المتحمل  غير  من 
نفوذه في السنوات القادمة. عالوة على ذلك، من المحتمل أن 
نطاق  توسيع  على  اإلسالمي  الطابع  ذات  الحكومات  تعمل 
الشراكة  عن  بالبحث  الدولية  بالعالقات  يتعلق  فيما  رؤاها 
والتعاون خارج نطاق الحلفاء التقليديين في الشمال والغرب 
(Kausch، 2012)، وسيتعين عليها أن تخضع للمحاسبة 
المشروطية،  مسألة  عن  وبعيًدا  ناخبيها.  جمهور  ِقبل  من 
سيتعين على االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية 
ديمقراطية  زادت  كلما  أنه  احتمالية  مع  للتعامل  سبل  إيجاد 

البلدان في المنطقة، انحسرت تبعيتها للغرب. 
ومن جهة أخرى، بلدان قليلة تستطيع أن تعيش في عزلة: 
تؤثر التطورات الداخلية على بلدان العالم الثالث، مما يخّول 
لالتحاد األوروبي االهتمام بالديناميكيات السياسية، خصوًصا 
في البلدان المجاورة التي يحظى معها بروابط إنسانية وثقافية 
وفي  عامة.  بصفة  مفترض  هو  مما  قرًبا  أكثر  واقتصادية 
الديمقراطية، ال تتطلب المساعدة الخارجية محاسبة  البلدان 
وفي  والمراجعة.  التدقيق  وأجهزة  الوطنية  النواب  لمجالس 
على  الشروط  بعض  الدوليين  الفاعلين  جميع  يضع  الواقع، 
سياساتهم الخارجية، ويتوقعون نتائج معينة من ممارساتها. 
ولن يُرَحم االتحاد األوروبي من ِقبل الرأي العام في أوروبا، 
التي كانت  السياسات  يماثل  إذا ما كرر سياساته على نحو 
تدعم نظامي بن علي ومبارك. ومن نواٍح متعددة، يبدو أن 
تعريف  إلعادة  داخلًيا  مطلًبا  تُبرز  المشروطية  مراجعة 
المبادئ "األخالقية" لاللتزام في أعقاب انكشاف التناقضات 

في عالقات االتحاد األوروبي مع الحكام المستبدين.
أنه ال توجد إجابة محددة لهذه المعضالت. ولكن هناك  إال 
اقتراح بأنه ينبغي أن يكون ضمن األولويات إعادة التفكير 
األشكال  مجرد  وليس  الجانبين،  بين  العالقات  أنماط  في 
واألساليب واألدوات الالزمة لممارسة المشروطية السياسية. 
وقد تكون الخطوة األولى بعالقة متكافئة بدرجة أكبر، بحيث 
يتم التحول عن "الميراث االستعماري الثقافي غير المعترف 
"الكرامة"  وفهم   ،(2005  ،Halliday( والمستمر  به" 
أفريقيا  دول شمال  في  غفيرًة  التي حّركت حشوًدا  الوطنية 

والشرق األوسط للتخلص من حكامهما المعّمرين. فالعالقات 
متباينة،  قوة  على  القائمة  المشروطية  من  بداًل  المتبادلة، 
ومراعاة المبادئ العامة، بداًل من معايير الديمقراطية تسّوغ 
الحصول على الدعم من الخارج، على الرغم من اتهامات 
األوروبي.  االتحاد  يواجهها  ما  التي غالًبا  المعايير  ازدواج 
تُبرز  التي  العامة  واالهتمامات  المصالح  تحديد  يمثل  فقد 
أسلوًبا  المشتركة  المتوسطية  المساحة  في  الشعوب  مطالب 

إلقامة حوار جديد مع العالم العربي المتغير. 
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المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط )IEMed(، برشلونة

من  عاماً  خمسين  بعد  المتوسط.  األبيض  البحر  تغير  لقد 
الثورات  من  موجٌة  قامت  فقد  المنطقة،  أنظمة  استقرار 
والتطورات بزلزلة الكتلة الجيوسياسية والثقافية التي كانت 
تبدو وكأنها غير قابلة للتغيير. وقد فاجأ حجم هذه التغيرات 
جميع المحللين. واألمر يتعلق بتأكيد واقع لم يعد محاًل للشك: 
بالفعل. وما  العربي كفضاء سياسي فريد موجوٌد  العالم  إن 
بلد  تأثير – ال يمكن تالفيه – في  له  بلد عربي،  يحدث في 
القومية  نزعة  منذ  وحيدة  لحكاية  االستناد  إن  آخر.  عربي 
أجل  من  النضال  خاص  وبشكل  الخمسينات،  بعقد  العربية 
إيقاع  وفق  يتطور  سياسياً  كياناً  خلق  قد  فلسطين،  تحرير 
متناسق بشكل نسبي. فاألنظمة االستبدادية التي عبأت خطاباً 
قومياً عن الواقع منذ االستقالل، واستمدت من خالله شرعيتها 
كانت  التي  السياسي  الفضاء  أن  تتخيل  تكن  لم  التاريخية، 
بصدد خلقه سيسهل انتقال األفكار الثورية بعد خمسين عاماً 
العربية. وفي  الثورات  الدرس األول في  في 2011. وهو 
إلى  الشرق  من  تنتقل  التي  اآلذان  لمواقيت  معاكس  اتجاه 
الغرب، فإن الصحوات العربية انطلقت من الغرب العربي 
في تونس لتصل إلى ليبيا فمصر فاألردن فسوريا والبحرين 
واليمن. هذه الصحوات قد اتخذت شكل ثورات واحتجاجات 
وانتفاضات، وأيضاً لألسف شكل مواجهات دموية يمكن أن 

تنحط إلى مستوى حرب أهلية كما في سوريا.
والدرس الثاني وهو األكثر أهمية، يخص الهشاشة الصادمة 
تُعتَبر حتى ذلك الوقت شديدة  لألنظمة السياسية التي كانت 
األكثر  البالد  التحديد،  وجه  وعلى  الواقع،  في  الصالبة. 
االنتشار  شديدة  دولتية  أمنية  بأجهزة  والمتمتعة  استبداداً 
والتي  الثورات  طالتها  التي  هي  يظن،  كان  كما  والفاعلية 

كانت األكثر ارتجاجاً باالحتجاجات االجتماعية. وقد الحظنا 
أن تلك األنظمة كانت في حالة كبيرة من الهشاشة الهيكلية. 
إلى  تفتقر  كانت  ألنها  التعقيد  شديدة  األمنية  أجهزتها  كانت 
التي  الجمة  المصاعب  لمواجهة  الالزمة  الشعبية  الشرعية 
تعاني منها مجتمعاتها المتغيرة والمحتدمة. إن احتدام ثقافة 
التي  الدول  عن  الشرعية  لنزع  متنامية  أداة  كان  الثورات 
على  عادلة  وغير  سياسياً  ومغلقة  اقتصادياً  فاسدة  كانت 
يُستفاد منه  الهشاشة هي درس  المستوى االجتماعي. وهذه 
الخارجيين،  للفاعلين  درس  أيضاً  ولكنها  المنطقة،  لدول 
ألوروبا والواليات المتحدة التي عدت تلك األنظمة السياسية 
األكثر استبداداً ضمن حلفائها بدون االهتمام بتطبيق المبادئ 
على  الديمقراطية  السياسية  أنظمتها  في  تسود  التي  والقيم 

سياستها الخارجية. نحن نطرح إذن هذا السؤال.
في  يحدث حالياً  يزال مرحلياً، عّما  الذي ال  الثالث  الدرس 
العالم العربي فيما يخص اتجاه تحول السياسات هناك حيث 
حصد  من  هم  ليسوا  بالثورة  قاموا  فمن  انتخابات.  أجريت 
مكاسبها. وفي الواقع فإن كل شيء يشير إلى أن من خرج 
منتصراً بسبب تذمر الشارع العربي هي الحركات واألحزاب 

اإلسالمية، والذين، كما نعرف، لم يكونوا سبباً للثورة.
إن سنوات من المعارضة السرية أو شبه السرية، وسنوات 
من االنغالق ومن نقد األنظمة العلمانية، سنوات من التنظيم 
الصبور لشبكات التجنيد والمساعدات االجتماعية قد أعطتهم 
الثمرة. والسؤال اآلن هو أن نعرف كم من الوقت ستسمح به 
العامة لألحزاب  الشؤون  إدارة  وعود األمانة والشفافية في 
المنتصرة باالستجابة لتطلعات الشباب الذي ينتظر تحسناً في 
ما  وهذا  عمل.  على  بالحصول  وتوقعات  معيشته  مستوى 
تعرفه األحزاب اإلسالمية: فهم يتمتعون برأسمال كبير من 
الشرعية الديمقراطية وثقة المواطنين، لكن رأس المال هذا 
على  األشياء  تغيير  على  قادرين  يكونوا  لم  إن  يتبدد  قد 
األرض. واألمر يتعلق بأرض غير مستقرة بشكل كبير: مدن 
ومناطق  األساسية؛  التحتية  البنى  تنقصها  بالسكان  مكتظة 
ريفية مهملة وفقيرة؛ وشباب مؤهل تأهياًل ضعيفا أو سيئاً، 

سياسات االتحاد األوروبي وتوقعات في البحر المتوسط

أوروبا والثورات/ التطورات العربية
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فاقد لألمل في العثور على عمل كريم، وعاجز عن الزواج 
بين قواعد صارمة للسلوك  وتكوين أسر، ويجد نفسه مقيداً 
االزدهار  فرص  في  ونقص  الدين،  يفرضها  األخالقي 

االجتماعي والشخصي.
تتواجد  وهي  مؤكدة.  وغير  مرحلية  تزال  ال  الدروس  هذه 
بجوار دروس أخرى، بعضها ال يزال غير مرئي وسيظهر 
مرة  ستبرهن،  والتي  القادمة،  السنوات  أو  األشهر  خالل 
أخرى، على جهل كل من يحاولون تفسير واقع العالم العربي 
المعقد والخاضع لعوامل متعددة وفاعلين متعددين ال يمكن 
توقعهم. ولكن ما أن يثبت ويتأكد جهلنا وتخبط أحكامنا، يجب 
في  أوروبا  لخيارات  تحليل  إجراء  مستوى  في  نكون  أن 
مواجهة التغيرات والتطورات والثورات في العالم العربي، 

وعلى وجه التحديد العالم العربي المتوسطي.
العالم  حيال  بهما  تشعر  لُعقدتين  دائما ضحية  أوروبا  كانت 
العربي منذ استقالل دول المنطقة: عقدة الذنب وعقدة التفوق. 
المتوسط  األبيض  للبحر  األوروبي  االستعمار  نهاية  إن 
)فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا) تتزامن بشكل واسع مع 
بداية بناء أوروبا ما بعد الحرب. ومنذ سنوات الستينات، فإن 
أوروبا تقيم عالقاتها مع البلدان العربية انطالقاً من منظور 
سيطرت  قد  كانت  أنها  الشعور  ناحية  من  فهناك  مزدوج. 
بدين  لها  تدين  إذن  فهي  البلدان،  تلك  وأخضعت  واستغلت 
تاريخي. ومن ناحية أخرى، هناك اإلدراك أن هذه البلدان، 
 The( "االستشراق"  كتابه  في  سعيد  إدوارد  يصف  كما 
Orientalism)، كانت صورًة لنمط عتيق، نموذجاً لسياسة 
متخلفة اجتماعياً واقتصادياً. شعور بالذنب صارم غالباً حيال 
االستقالل،  منذ  ألنه  بالتفوق  وشعور  استعماري.  ماض 
البلدان  تحديث  في  تساعد  أن  بد  ال  أنها  تقدر  وأوروبا 
"المتخلفة". هو تخلف يجب تجاوزه باألفكار األوروبية حول 

الحوكمة والتعليم والتصنيع.
وفوق ذلك، وفي حين كانت أوروبا تنشئ نظاماً مؤسسياً لتّوحد 
 1951 باريس  )معاهدة  األشقاء  بين  حرب  دمرتها  قارًة 
البحر  وشرق  جنوب  بلدان  كانت   ،(1957 روما  ومعاهدة 
األبيض المتوسط تبدأ أو تكمل عملية االستقالل والتخلص من 
االستعمار )المغرب وتونس عام 1956، وحرب الجزائر بين 
عامي 1954-1962، وأزمة السويس عام 1956، وميالد 
الجمهورية المصرية عام 1953). وبعبارة أخرى، في حين 
كانت أوروبا على طريقها لتكوين مؤسسات فوق قومية لتجاوز 
الصراع الرهيب الذي سببته النزعة القومية التوسعية، كان 
السياسية  الثقافة  كبير  حد  إلى  ورث  الذي  العربي،  العالم 

األوروبية للقرن التاسع عشر، على وشك بناء الدول األمة.
أو  العربية  األوروبية  العالقات  تاريخ  تحليل  إلى  نذهب  لن 
أنه من  أعتقد  ولكن  الخمسينات،  منذ  المتوسطية  األوروبية 

التي يجب أن تواجهها  الضروري لفهم الخيارات السياسية 
الربيع  يطرحها  التي  للتحديات  تستجيب  والتي  أوروبا، 
العربي، أن نختبر التطور الحالي لهذه العالقات منذ تاريخ 
محدد لحدث محوري أثّر بقوة على هذه العالقات وهو 11 

سبتمبر )أيلول) 2001.
الواقع فإن العشر سنوات بين 2001 و2011 كانت  وفي 
الغربي  العالم  تبناها  التي  المتناقضة  المقاربة  على  شاهدًة 
وأوروبا في عالقتهما بالعالم العربي المتوسطي: من ناحية 
ضرورة دفع التغيرات والمساعدة في الترويج لإلصالحات، 
الحلفاء  القائمة،  األنظمة  على  الحفاظ  أيضاً ضرورة  ولكن 
تدفقات  المخلصين في الحرب على اإلرهاب، وفي ضمان 
الطاقة وفي مراقبة الحدود لتقليل الهجرة غير الشرعية. هذا 
 (regime-change( النظام  لتغيير  سياسة  بين  التردد 
النظام )regime-keeping) تحدد  للحفاظ على  وسياسة 
المقاربات األوروبية خالل فترة السنوات العشر تلك، حيث 
شهد الصراع في الشرق األوسط أزمات كبرى: حرب لبنان 
في  غزة  على  اإلسرائيلية  العسكرية  والعملية   2006 في 

يناير )كانون الثاني) 2009.
العربية،  البلدان  في إصالح  الرغبة  يُبرزان  مثاالن  وهناك 
الشرق األوسط  مبادرة  المتحدة وأوروبا:  الواليات  دفعتهما 
 Broader Middle East and( الكبير وشمال أفريقيا
الثمانية  الدول  مجموعة  تبنتها  التي   ،(North Africa
(G8) في قمتها بسي آيالند )Sea Island) عام 2004، 
بيان  في  الواردة   (ENP( األوروبية  الجوار  وسياسة 
للمفوضية بمارس )آذار) عام 2003، ودخلت حيز التنفيذ 
عام  من  اعتباراً  تمت  التي  الجوار  سياسة  عمل  خطة  مع 

2005 في عدد من بلدان جنوب البحر األبيض المتوسط.
لو كان لنا اختيار صيغة، أو جملة تلخص هذه اإلرادة لترويج 
شك  بال  نذكر  أن  يجب  العمق،  في  واإلصالحات  التغيير 
الخطاب الشهير لوزيرة الخارجية األمريكية السيدة كوندليزا 
رايس )Condoleezza Rice)، في الجامعة األمريكية 
بالقاهرة في يونيو )حزيران) 2005، لقد كثفت في عدد من 
الكلمات قلق الواليات المتحدة بالنسبة للعالم العربي مؤكدًة: 
"خالل ستين عاماً فإن الواليات المتحدة قد سعت لالستقرار 
حصلنا  فال  األوسط.  الشرق  في  الديمقراطية  حساب  على 
على هذه وال على تلك؟" وهي هكذا تقدم إثبات الحالة للقرار 
األمريكيون:  الجدد  المحافظون  إليه  توصل  قد  كان  الذي 
أن  بما  المنطقة،  في  األمن  إلقرار  كوسيلة  الديمقراطية 

األنظمة االستبدادية قد فشلت في تحقيقه.
لكن هذه الرؤية اإلصالحية التي سادت الخطاب بين عامي 
2001 و2005 قد تبخرت على وجه التحديد اعتباراً من 
2005. وقد ساهم في ذلك عامالن. أواًل نتائج االنتخابات 
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وفي   ،(2005 في  هللا  لحزب  الممتازة  )النتائج  لبنان  في 
فلسطين )انتصار حماس في 2007)، وفي العراق )انتصار 
األحزاب الشيعية اإلسالمية في 2005)، وفي مصر )نتائج 
ثم  التشريعية).   2005 انتخابات  في  لإلسالميين  ملحوظة 
 2006( جديد  من  األوسط  الشرق  في  الصراع  اشتعال 
دفعا  قد  العاملين  هذين  أن  ويبدو  العراق.  وفي  و2009) 
الشرق  في  الصراع  طاقة  أن  الواعية  المتحدة،  الواليات 
األوسط ومجمل العالم العربي تتطلب سياسات حكيمة، نحو 
وتظل  الدولية.  للعالقات  واقعية  أكثر  سياسات  إلى  العودة 
أنها  تثبت  مفتوحة  جبهات  وفلسطين  والعراق  أفغانستان 
المسألة  لم تكن  النواحي؛  العالج في كثير من  عصية على 
عمليات  مع  االستقرار،  لعدم  جديدة  تعزيز صعود مصادر 

تحول ديمقراطية قد تأتي بخصوم الغرب.

إن االتحاد من أجل المتوسط ولد من الرغبة 
في التعاون مع بعض األنظمة، ثم واجه بعدها 

مباشرة تغيرًا هامًا للشركاء في جنوب البحر 
األبيض المتوسط

ثم قضية رسوم الكاريكاتير التي نُِشَرت في صحيفة دنماركية 
المنطقة.  بلدان  العديد من  النفوس في  عام 2005 فأشعلت 
التالعب الذكي لألنظمة االستبدادية في مصر وسوريا وليبيا 
أطلق كل صافرات اإلنذار في مواجهة على طريقة هنتنغتون 
(Huntington) كان من شأنها تعزيز موقف الديكتاتوريين 
باعتبارهم  أنفسهم  وطرحوا  أزمًة  خلقوا  لقد  المنطقة.  في 
التعبير  لها. وبين حرية  إيجاد حل  القادرين على  الوحيدين 
واجهت  التجارة،  وحماية  األشخاص  وأمن  أساسي  كحق 
أوروبا خياراً صعباً. وفازت األنظمة االستبدادية، التي تدعي 

العلمانية، في المعركة ونجحت في فرض رؤيتها.
الواقعية  السياسة  من  جديدة  مرحلة  إذن  وانفتحت 

(RealPolitik) حيال األنظمة االستبدادية.
مرشح  ألقى   2007 )شباط)  فبراير  في  السياق،  هذا  وفي 
 Nicolas( ساركوزي"  "نيكوال  وقتها،  الفرنسي  الرئاسة 
Sarkozy)، خطاباً في مدينة تولون )Toulon) طرح فيه 
تكوين  بداية  إنه  األورومتوسطية.  للعالقات  جديدة  رؤية 
االتحاد من أجل المتوسط )UfM)، وهو ما أسفر عن قمة 
باريس في 7 يوليو )تموز) 2008. هذه القمة مثلت أيضاً 
الحاكمة  لألنظمة  السياسية  الخيارات  احترام  عن  التعبير 
كشركاء  عليها  والموافقة  المتوسط،  األبيض  البحر  بجنوب 
تمت  وقد  واضحة.  مشروعات  على  مؤسس  تعاون  لبناء 
قلب  في  تكن  لم  لكنها  الجوار،  سياسة  إلصالح  اإلشارة 

الحوار وال تصريحات رؤساء الدول والحكومات. بدأت إذن 
الجماعي  اإلطار  إن  والمؤسساتية.  بالبراغماتية  تتسم  حقبة 
الذي صار يمثله االتحاد من أجل المتوسط لم يطرح سؤال 
اإلصالح أو الحوكمة الرشيدة أو حقوق اإلنسان. لكنه خضع 
الشرق  في  الصراع  تطورات  لصعوبات  مباشرة  ذلك  بعد 
رئاسة  وإقامة  المشترك،  المؤسسي  الهيكل  إن  األوسط. 
بعد  الحوار  بتعطيل  العربية  للدول  مشتركة مصرية، سمح 
 27 في  بدأ  الذي  غزة  في  اإلسرائيلي  العسكري  التدخل 
)آذار)  مارس  في  وفقط   .2008 أول)  )كانون  ديسمبر 
2010 تأسست األمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط في 
أكتوبر  في  العامة  لألمانة  العمل  بداية  وكانت  برشلونة. 
العربية ببضعة  الثورات  اندالع  قبل  أول) 2010  )تشرين 
في  الرغبة  من  ولد  المتوسط  أجل  من  االتحاد  إن  أشهر. 
تغيراً  مباشرة  بعدها  واجه  ثم  األنظمة،  بعض  مع  التعاون 

هاماً للشركاء في جنوب البحر األبيض المتوسط.
ويقدر الكثيرون أن سياسة الجوار األوروبية التي انطلقت في 
2003 قد فقدت مصداقيتها. كانت هناك خطط للعمل قد تمت 
في  اإلرادة  كانت  حيث  ومصر،  كتونس  الدول  بعض  مع 
إدخال إصالحات أكثر من مشكوك فيها. حتى أنه كان قد تم 
النظر في منح تونس مرتبة الوضع المتقدم. وفي المجمل، فإن 
السياسات األوروبية في البحر األبيض المتوسط كانت تعتبر 
نصف فاشلة. فعملية برشلونة، مع تقدم التبادل التجاري الحر، 
نجحت في إحداث إصالحات هامة على المستوى االقتصادي، 
ولكن خارج المجال االقتصادي، كانت نتائج التقييم فقيرة. وقد 
سمحت مبادرة كبيرة للدبلوماسية الثقافية الجماعية، كمؤسسة 
آنا ليند )ALF)، لكل الشركاء األورومتوسطيين بالعمل معاً 
بنك  أصبح  وقد  المدني.  المجتمع  مع  المشروعات  وتنمية 
والشراكة  االستثمار  آلية  مع   (EIB( األوروبي  االستثمار 
في  الرئيسيين  المستثمرَين   (FEMIP( األورومتوسطية 
مشروعات  فقد طورت  األوروبية،  المفوضية  أما  المنطقة. 
للتعاون في كل بلدان المنطقة بأكثر من 900 مليون يورو في 
السنة، وأيضا مشروعات إقليمية داعمًة شبكات مثل المنتدى 
األورومتوسطي للمؤسسات االقتصادية )FEMISE) ولجنة 
الدراسات األورومتوسطية )EuroMeSCo) )بوتقة فكرية 
سياسية)، ومنظومة المعلومات األورومتوسطية بشأن الخبرة 
األورومتوسطية  والشبكة   ،(EMWIS( المياه  قطاع  فى 
لوكاالت تشجيع االستثمار )ANIMA)، أو برنامج التراث 
األورومتوسطي )Euromed Heritage) المعني بتطوير 
األبيض  البحر  منطقة  في  الثقافي  التراث  على  والحفاظ 
المتوسط. كم من المشروعات المتحققة ولكن تعتبر غير كافية 
أو غير مرئية في مواجهة الجمود السياسي للمنطقة، والنقص 

الشامل تقريباً لإلصالح السياسي الجوهري.
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سبتمبر   11 اعتداءات  منذ  مرت  التي  العشر  السنوات  إن 
)أيلول) 2001 كانت إذن سنوات النموذج األمني "للحرب 
باإلصالحات  المطالبة  بين  بالتذبذب  اإلرهاب"،  على 
واالعتراف بواقع أن األنظمة القائمة هي األكثر ضماناً في 
القاعدة  الجهادية وتنظيم  المنظمات اإلرهابية  الصراع ضد 
فإن  و2005   2001 عامي  وبين  الخصوص.  وجه  على 
المقاربة األولى هي التي سادت. واعتباراً من 2005 رأينا 
كيف تبنت القوى الغربية تدريجياً موقف االنتظار الحذر، أو 
في بعض الحاالت المساندة الضمنية أو الصريحة لألنظمة 

الحاكمة في المنطقة.
واحتوى خطاب الرئيس أوباما في القاهرة عام 2009 على 
فكرة  اإلنسان.  لحقوق  أو  للديمقراطية  اإلشارات  من  قليل 
قبلت  التي  والسياسية  الثقافية  والنسبية  العربي،  االستثناء 
الديمقراطية  أن  تفسر  لكي  والدينية  الثقافية  التقاليد  احترام 
الليبرالية غير قابلة للتطبيق في العالم العربي، كانت مقبولة 
كأهون الشّرين. وفي مواجهة هذا الموقف، االستثناء الوحيد 
لسياسة عدم التدخل واالحترام هذه كان في عام 2009، وقت 
االحتجاجات على نتائج االنتخابات في إيران، والتي أعلنت 
فوز محمود أحمدي نجاد، والتي القت كل االنتباه من وسائل 
اإلعالم وكل الدعم من الدبلوماسية الغربية. نحن هنا بعيدون 

عن البحر األبيض المتوسط وبعيداً عن العالم العربي.
وهكذا، وفي هذا المناخ الجيوسياسي، وفي مدينة صغيرة في 
أعماق تونس، شاب في السادسة والعشرين يحرق نفسه. لقد 
كان ذلك يوم السبت 17 ديسمبر )كانون أول) 2010. وقد 
حجب النظام الحادث في البداية، ثم قلل من شأنه، فكان سبباً 
لموجة ثورية داخل البالد. وقد عرفنا البقية. في خالل ثالثة 
العربي  العالم  مجمل  االحتجاجات  موجة  طالت  أشهر 
الخارطة  تغيرت  حينها،  من  المتوسطي.  وغير  المتوسطي 
السياسية للعالم العربي بشكل جذري، ومعها خارطة طريق 
البحر  جنوب  يبدو  اليوم  المنطقة.  في  األوروبية  السياسة 
تحوالت  تطور.  حالة  في  كمنطقة  اليوم  المتوسط  األبيض 
سياسية ما بعد ثورية، إصالحية أو قمعية، تؤكد مشهداً سياسياً 

أكثر انفتاحاً وسالسًة وعدم توقع عّما شهدناه عام 2010.
السياسات األوروبية يجب أن تتطور إذن لكي تستجيب بشكل 
التطور؛  قيد  منطقة  في  يبرز  الذي  الجديد  للنموذج  مناسب 
منطقة أكثر تشذراً، حيث احتماالت الصراعات الداخلية أكثر 
الدولية؛  للصراعات  السابقة  األولوية  من  ومباشرة  أهمية 
أو  اإلسالميون  هم  الجدد  السياسيون  السادة  حيث  منطقة 
أعلى  من  مضطربة  منطقة  باختصار،  كذلك.  سيكونون 
داخلية  دينامية  تبعات  بسبب  بالكامل  تحواًل  وتشهد  ألسفل، 
كما  دولي  ل  تدخُّ تبعات  بسبب  وليس  تحليلها،  إساءة  تمت 

كانت الحالة في العراق وأفغانستان.

ماذا كانت وماذا يمكن أن تكون استجابة االتحاد األوروبي 
لهذه التطورات اإلقليمية؟

إن المؤسسات األوروبية )الجهاز األوروبي للعمل الخارجي، 
التابع للمفوضية األوروبية) )EEAS) قد نشرت بيانين في 
مساندة  فيهما  توضح   2011 )أيار)  ومايو  )شباط)  فبراير 
أوروبا للتحوالت الديمقراطية بعرض ثالثي يمكن أن يتلخص 
 Money, Market,"  (M( تبدأ بحرف كلمات ثالث  في 
Mobility" أي نقود وسوق وتنقل، وهو ما يعني )نقود أكثر، 
سهولة  أكثر  وتنقل  األوروبية،  لألسواق  أكثر  ووصول 
للمواطنين في أوروبا) ومن غير المفاجئ أن تركز أوروبا 
على هذه المجاالت الثالثة ألنها بالتحديد في هذه المجاالت 
للتعاون  سياستها  عبر  واضحة  عروضاً  تقدم  أن  تستطيع 
المنتجات  تغطي  التي  التجارية  سياستها  وعبر  االقتصادي، 
للتنقل  سياستها  وعبر  والخدمية،  والزراعية  الصناعية 
.(Schengen( بتأشيرات الدخول في إطار اتفاقية شينغن

اللذان  األخيران  اإلثنان  وباألخص  الثالثة،  األبعاد  هذه 
يخصان الوصول لألسواق والتنقل، لها من الكفاءة أن تؤكد 
الجنوب  في  الجوار  دول  تستطيع  كفضاء  أوروبا  وضع 
االتحاد  فإن  النهاية،  في  إليه؛  للوصول  التطلع  والشرق 
البحراألبيض  في  جذب  كمركز  يبدو  أن  يتمنى  األوروبي 

المتوسط ولشرق القارة األوروبية.
ومع ذلك، فأوروبا تعرف أيضاً أنها في منافسة مع فاعلْين 
فإن  ناحية  فمن  الخليج.  تركيا ودول  جديدين صاعدين هما 
اقتصادي  لنموذج  نجاحاً  تمثل  قد  التركية  االقتصادية  القوة 
ليبرالي يقوده اإلسالميون المعتدلون؛ ومن ناحية أخرى، فإن 
نزعًة  تشهد  البترودوالر،  للخليج، مصدِّر  االقتصادية  القوة 
الجذب  شديدة  والديني  االجتماعي  المستوى  على  محافظة 
للبلدان التي تبحث عن تدعيم هويتها بعد التحوالت االجتماعية 
لألربعين سنة األخيرة من التحضر والعلمنة وتقلص العائلة 
إلى نموذج األسرة النواة. هذه المنافسة كما هو مفهوم هي 
لكنها  العربي،  المغرب  في  منها  األوسط  الشرق  في  أقوى 
أوروبا  أن  اإلدراك  من  نوع  يوجد  مكان.  كل  في  حاضرة 
ليست نموذجاً يحتذى به ألنها قد فقدت جزءاً من مصداقيتها 
تفقد  قد  أزمة،  تعاني من  التي  وأوروبا  العربي.  الربيع  مع 

أيضاً قدرتها ورغبتها في العمل بالمنطقة.

ما الذي ينبغي أن تفعله أوروبا؟ كيف تكون رؤيتها؟ وأي 
خيار استراتيجي تتخذ؟ 

ال توجد إجابة سهلة على هذا السؤال، لكننا نعرف أنه يتعين 
على أوروبا أن تكون قادرًة على إقامة قاعدة وإطاراً وبنيًة 
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وجذب  تشجيع  الوقت  نفس  وفي  استيعاب  على  قادرًة 
الديمقراطيات الناشئة بالبحر األبيض المتوسط. هذه المهمة 
الشرقية،  أوروبا  تطور  حللنا  فلو  أساسية.  تكون  أن  يمكن 
سواء تلك التي التحقت باالتحاد األوروبي عام 2004، أو 
للتأثير  أكثر  والخاضعة  التي ظلت خارج حدوده،  األخرى 
كإطار  األوروبي  االتحاد  أهمية  جيداً  سنالحظ  الروسي، 
ولالستقرار.  الديمقراطي  للجذب  ناعمة  كقوة  لالستيعاب، 
فمن الواضح أن االتحاد األوروبي ال يمكن أن يستوعب في 
مؤسساته دول جنوب البحر األبيض المتوسط، ولكن ذلك ال 
للعمل  مشتركة  قاعدة  أو  إطار  رسم  من  يمنعه  أن  يجب 
إن سياسًة  الدول.  لهذه  أفق سياسي  تقديم  والتعاون بغرض 
عليها  نصت  التي  الجوار  اتفاقات  بنتائج  مدعومة  للجوار 
ناحية  ومن  المتاحة.  الخيارات  أحد  هو  لشبونة،  معاهدة 
أخرى، فإن تجمعاً للدول الديمقراطية، والذي تم اقتراحه في 
2005 من قبل المفوضية األورومتوسطية للدراسات )شبكة 
البوتقات الفكرية األورومتوسطية)، قد يكون إمكانيًة أخرى. 
هذا من شأنه ضمان أن تلتزم أوروبا بالحفاظ على عالقات 
تفضيلية تتضمن فوائد واضحة من حيث المشاركة والقرب 
والوصول، مع البلدان التي تفي بمعايير الديمقراطية وحقوق 
اإلنسان، وفقا للمعيارين األولين لكوبنهاغن: إقامة مؤسسات 
القانون والديمقراطية وحقوق اإلنسان  مستقرة تضمن دولة 

واحترام حماية األقليات وإنشاء اقتصاد السوق.
إن صعوبة دفع مبادرة إقليمية تتضمن عالقات تفضيلية مع 
أوروبا تكمن في تعريف حدود العرض األوروبي، كما كان 
الحال مع سياسة الجوار األوروبية. وبعبارة أخرى، تكمن 
في محتوى عرض االتحاد األوروبي الذي سيتجاوز اتفاق 
للمؤسسات  االنضمام  درجة  إلى  يصل  لن  ولكنه  للشراكة، 

األوروبية.

 استنتاجات

والمشاركة  الوصول  هي  هنا  الثالثة  الرئيسية  المفاهيم  إن 
للمنطقة  مماثل  فضاء  إقامة  يكون  قد  والهدف  والتضامن. 
تركيب  والذي عن طريق   ،(EEA( األوروبية االقتصادية 
متوافق مع االحتياجات التنموية لبلدان البحر األبيض المتوسط 
أو  أورومتوسطي،  اقتصادي  فضاء  إلى  يتحول  أن  يمكن 
فضاء اقتصادي للجوار إذا أردنا الحفاظ على مفهوم الجوار.
متعدد  الطابع  ذات  األوروبية،  االقتصادية  المنطقة  إن 

األطراف، هي مستوى االندماج األعلى الذي بلغته أوروبا مع 
دول غير أعضاء في االتحاد األوروبي. وهي تغطي حرية 
تداول البضائع والخدمات ورؤوس األموال وتنقل األشخاص. 
وهي تحوي أيضاً معايير مشتركة في قطاع المنافسة والبيئة، 
واإلحصاءات  المستهلكين  وحماية  االجتماعية  والسياسات 
البحوث  تخص  أخرى  سياسات  كذلك  التجارية،  والحقوق 
والتعليم. إن دول المنطقة االقتصادية األوروبية مستبعدة مما 
واألمنية  الخارجية  السياسية  الخارجية:  العالقات  يخص 
األوروبية  والدفاع  األمن  وسياسة   (CFSP( المشتركة 
الصيد  المشتركة، وسياسة  الزراعية  والسياسة   ،(ESDP)
والشؤون  العدالة  ومن  اإلقليمية،  والسياسة  والمواصالت، 

الداخلية، والسياسة الضريبية والمالية.
إن تكيفاً مع مثل هذا المحيط من الحرية والمشاركة قد يكون 
بال شك ضرورياً لمواجهة االحتياجات المحددة لبلدان البحر 
على  الحفاظ  المهم  من  أيضاً  وسيكون  المتوسط.  األبيض 
للمنطقة  بالنسبة  الحالة  هي  – كما  األطراف  متعدد  الطابع 
األوروبي  االتحاد  بين  للمبادرة  األوروبية –  االقتصادية 
والبلدان غير األوروبية بالفضاء األورومتوسطي، ويبدو إن 
إطار "االتحاد من أجل المتوسط" هو األكثر مالءمة لهذا. إن 
لفضاء  ومشروط  تدريجي  النشاء  المدى  بعيد  منظوراً 
للوصول )الوصول لألسواق وتنقل األفراد) والمشاركة )في 
بعض المؤسسات وبعض السياسات)، وأيضاً للتضامن )إن 
بالضرورة  يتطلب  الجنوب  بلدان  لبعض  التنمية  مستوى 
المنطقة  بلدان  مع  إليها  حاجة  هناك  تكن  لم  للتنمية  سياسة 

االقتصادية األوروبية كالنرويج وأيسلندا).
إن هذا البناء ثالثي األبعاد للتواصل مع الفضاء األوروبي، 
وبالتضامن  والمؤسسات،  السياسات  بعض  في  ولالشتراك 
يشكل  أن  يجب  للتعاون،  وجوهرية  واضحة  سياسات  عبر 
مبادئ  تحترم  متوسطية  بلدان  مع  وثيقة  لقاعدة عالقة  بناًء 

الديمقراطية واقتصاد السوق. 
السؤال اآلخر هو أن نعرف هل ستكون أوروبا مستعدًة لبذل 
مجهود في هذا البناء ثالثي األبعاد، وأن تضع على الطاولة 
فيها مواجهة  يتعين عليها  التي  اللحظة  في  عرضاً جوهرياً 

أزمة داخلية ذات بعد متوسطي قوي.
وهذه هي أهمية وجود استراتيجية متوسطية، أن تكون لدينا 
ومعالجة  لتحديد  الالزمة  التاريخية  والرؤية  الشجاعة 
التحديات التي تواجه المنطقة على المدى المتوسط والبعيد. 
إن على رجال ونساء السياسة، وعلى المؤسسات األوروبية 

االعتراف بهذا، والتصرف على هذا النحو. 





 ملف: 
صحوة المجتمع المدني 

في البحر المتوسط
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مل  فرانشسكو كافاتورتا1  
)Francesco Cavatorta(
كلية الحقوق واإلدارة الحكومية 

)School of Law and Government(
)Dublin City University( جامعة مدينة دبلن

قد تكون كلمة اضطرابات هي أفضل وصف لشعوب البحر 
األبيض المتوسط خالل عام 2011، عندما اجتاحت األحداث 
فاالضطرابات  المنطقة.  واالقتصادية  السياسية  التاريخية 
الذي  الوقت  لم تكن متوقعة في  العربي  العالم  السياسية في 
كان ُمرحباً بها، مع عدد من الدول العربية أخيراً تنتقل بعيداً 
سياسية  أنظمة  نحو  المتحجر  السلطوي  الحكم  أشكال  عن 
تعددية وشاملة. فقد أصبح خروج الشباب العربي إلى الشارع 
مصدر  الحاكمة  للفئة  وكراهيتهم  عدم رضاهم  عن  للتعبير 
إلهام للكثيرين ممن هم على الشاطيء الشمالي للبحر األبيض 
المتوسط، وذلك لإلحتجاج على إجراءات التقشف والسياسات 
فمن حركة  قبل حكوماتهم. وهكذا،  من  المتبعة  االقتصادية 
طريقة  لتعزيز  إسبانيا  في   (indignados( "الغاضبين" 
جديدة "لممارسة السياسة"، إلى عنف المظاهرات اليونانية، 
ومن المطالب الشبابية التونسية "كرامة وخبز وحرية" إلى 
المواطنين السوريين العاديين في تحديهم ألجهزة أمن بشار 
األسد، تستيقظ الشعوب عبر المنطقة بسبب الطبيعة القاسية 
لألزمات السياسية واالقتصادية التي تواجهها. وعلى الرغم 
المترسخة  الديمقراطيات  في  الضخمة  الشعبية  التعبئة  من 
للمطالبة بعقد اجتماعي جديد لمواجهة أسوأ أزمة اقتصادية 
منذ كساد عام 1929، ما من شك في أن الربيع العربي يعد 
الحدث األهم في عام 2011 لتعيينه كلحظة تغيير تاريخية.

ومهما تكن نتائج الربيع العربي غير مؤكدة، فإن التغيرات 
التي جرت خالل 2011 عبر منطقة الشرق األوسط وشمال 

مواجهة  في  المدني  المجتمع  لصحوة  إشارة  تبدو  أفريقيا 
االستبداد السياسي كتكرار لما جرى في أوروبا الشرقية عام 
المدني  المجتمع  أن مسألة نشاط  يترتب على ذلك   .1989
السطح  إلى  مجدداً  ظهر  قد  للديمقراطية  محوري  كعنصر 
النظرية  الناحية  من  للمفهوم  االنتقاد  من  عقد  بعد  وبقوة 
وصالحيته التطبيقية في األنظمة المستبدة. حيث يمكن تحليل 
مسألة المجتمع المدني في هذه اإلسهامات من خالل سياق ما 
كون  مدى  لشرح  للمحادثات،  مشتركة  نماذج  عليه  يطلق 

الربيع العربي نتاج للنشاط المدني. 

مناظرة النموذج الداخلي للحكم والمجتمع المدني

لدراسة  السائدة  المنهجية  كانت  التسعينات،  أواخر  حتى 
ودراسة  الديمقراطي  التحول  عملية  هي  العربية  السياسة 
عملية االنتقال من نظام استبداي إلى حكم ديمقراطي أو ما 
يعني  وهذا   .(transitology( "بالترانسيتولوجي"  يسمى 
في  األحداث  ترجموا  قد  السياسات  وصانعي  العلماء  أن 
المنطقة كخطوات، إما لألمام أو للخلف، على الخط المستقيم 
الذي ال محالة يأخذ البلدان من حكم استبدادي نحو إقامة نظام 
ليبرالي – ديمقراطي. وبتأثر كبير من التحوالت في كل من 
أوروبا الشرقية وأمريكا الالتينية، طبقت نماذج الديمقراطية 
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، حيث كان يتم حقاً إجراء 
عدد من اإلصالحات الليبرالية السياسية واالقتصادية خالل 
عقد التسعينات من القرن الماضي. وعندما بدت اإلصالحات 
ناجحة نودي بها كخطوات نحو التغير الديمقراطي الحتمي 
الذي كان على بعد قاب قوسين. وعندما فشلت اإلصالحات، 
لكي  الوقت  مع  تصحيحه  سيجري  مؤقتاً  تراجعاً  اعتُبرت 
نحو الديمقراطية. ومع مرور الوقت، بدا  البلد تقدماً  يحرز 

صحوة المجتمع المدني في البحر المتوسط

الربيع العربي: يقظة المجتمع المدني. 
لمحة عامة 

1 أنا ممتن لباوال ريفيتي )Paola Rivetti) على تعليقاتها على نسخة سابقة. وقد انتفع هذا العمل من مشاركتي في البرنامج المعرفي هيفوس )HIVOS) حول ’’نشاط المجتمع المدني في غرب آسيا’’ 

.(Amsterdam( في جامعة أمستردام
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جلياً، أن مفاهيم وتوقعات أدبيات عملية التحول الديمقراطي 
الفعلي على األرض، حيث كانت تعاد  الواقع  ال ترتبط مع 
فإن  لذلك،  عنه.  التخلي  عن  عوضاً  االستبداد  هيكلة 
 (Carothers( كاروذرز  مقال  من  اإلشارة  استخالصهم 
المؤثر في 2002 الذي جادل بأن النماذج المشتركة للتحول 
العالم العربي يصبون اهتمامهم على  قد ولّت، جعل علماء 
اآلليات التي من شأنها السماح لألنظمة االستبدادية بالبقاء من 
كأنها  تبدو  إصالحات  تقديم  المفارقة –  – وألجل  خالل 

ليبرالية.

تستيقظ الشعوب عبر المنطقة بسبب الطبيعة 
القاسية لألزمات السياسية واالقتصادية التي 

تواجهها

النظرية  الفرضيات  منتقدي  السياق، أظهر كل من  في هذا 
للترانسيتولوجي واألدلة التجريبية أن نماذج التحول قد فقدت 
قوتها التفسيرية. وكما ُذكر، ساد الحكم االستبدادي في الشرق 
محاولة  إجراء  المهم  من  وأصبح  أفريقيا،  وشمال  األوسط 
ذات  النظم  تلك  فيها  أصبحت  التي  المختلفة  الطرق  لشرح 
الديمقراطي  التغير  معترك  لدخول  قابلة  وتبدو غير  مرونة 
الحقيقي. وفي بداية القرن الحادي والعشرين، بدأت النماذج 
النماذج  محل  تحل  االستبدادية  النظم  الستمرار  المشتركة 
الديمقراطية عندما تعلق األمر بشرح األحداث السياسية في 
للربيع  المفاجئة  األحداث  أن  يبدو  واآلن،  العربي.  العالم 
دام  ما  الديمقراطية  لصالح  البندول  تؤرجح  كانت  العربي 
الحكم االستبدادي في المنطقة لم يعد يظهر المرونة كما كان 
من  يكون  قد  أنه  إلى  اإلشارة  تجدر  ذلك،  ومع  مفترضاً. 
المبكر ألدبيات الديمقراطية أن تبدد بصيرة النماذج المشتركة 
االحتمال  أواًل،  ثالثة.  ألسباب  االستبدادية  النظم  الستمرار 
األغلب أن يظل االستبداد سمة إقليمية في المستقبل المنظور، 
التغيرات  تجاه  إن  ثانياً،  الخليج.  منطقة  في  وبصفة خاصة 
السياسية الجارية في كل من تونس ومصر وسوريا واليمن 
بينما شرعت تونس في عملية  وليبيا غير واضحة إطالقاً، 
أدت إلى إنشاء نظام سياسي تعددي مستقر نسبياً، إال أنه ال 
يمكن القول بأن هذا يندرج على بقية البلدان. أخيراً، البقاء 
في وضع عالق شبة استبدادي هو سيناريو محتمل في العديد 
من الدول العربية كحال تقليص الديمقراطية أو االستبدادية. 
ومحادثات  اآلن  مستخدمين  النموذجين  كال  حال،  أي  على 
النماذج المشتركة تشير ببساطة إلى أن كال المنهجين يُظهران 
قصوراً كبيراً وبصيرة قوية. وهناك تبعات عميقة لمحادثات 
النماذج المشتركة األكثر عمومية على االفتراضات الحاسمة 

لكال المنهجين، ولم ينُج المجتمع المدني من التتبع المتزايد 
الناجم عن ذلك. 

النشاط  لدور  بالغة  أهمية  الديمقراطية  نماذج  أعطت  وقد 
قواعد  إرساء  في  بدوره  وأشادت  النظام،  تغيير  في  المدني 
الربيع العربي الذي انتشر مذاك الوقت. وكان يُنظر دائماً إلى 
النشاط المتزايد للمجتمع المدني كجزء هام من التحدي الالزم 
لمواجهة الحكم االستبدادي، وعودة إلى بداية األلفينات، فقد 
المجتمع  "صحوة  أن   (Laith Kubba( كبة  ليث  أعلن 
الميعاد"،  "أرض  الديمقراطية  إلى  العرب  ستقود  المحلي" 
تماماً مثلما فعلت بأوروبا الشرقية في الثمانينات من القرن 
المجتمع  لمفاهيمية  محددة  انتقادات  ترافقت  وقد  الماضي. 
مع  الساذجة،  ما  حد  وإلى  الليبرالية،  المعيارية  المدني 
االنتقادات األشمل ألدبيات عملية التحول الديمقراطي. فعند 
تفحص دور نشاط المجتمع المدني، جادل النموذج السلطوي 
النظرية  الناحية  من  اإلشكالية  يثير  مفهوم  بأنه  المستمر 
والتعريفية، وأن تطبيقه العملي أكثر تعقيداً ودقة من اإلنقسام 
المبسط لمجتمع المدني "جيد" مقابل دولة استبدادية "سيئة". 
حول  الجديدة  الدراسات  من  كبيراً  عدداً  فإن  الحقيقة  وفي 
نشاط المجتمع المدني بشكل عام والنشاط المدني في العالم 
الليبرالية  االفتراضات  عارضت  قد  خاص  بشكل  العربي 
للترانسيتولوجي. وهكذا، فإنه عوضاً عن تعزيز الديمقراطية، 
ينظر إلى نمو المجتمع المدني – في أحسن األحوال – على 
أنه غير فعال في تحدي االستبدادية – أو في أسوأ األحوال – 
كآلية تنتج نماذج استبدادية تعمل في نهاية األمر على تمكين 

الحكم االستبدادي.

المجتمع المدني والربيع العربي

إن الربيع العربي والثورة االجتماعية ضد االستبداد السياسي 
أديا إلى عودة افتراضات وبصيرة كال النموذجين إلى الساحة، 
كيفية  تفسير  في  الهامة  المشاكل  من  عددا  يواجهان  لكنهما 
بالمنطقة.  التي تحدث  التغييرات  في  المدني  المجتمع  إسهام 
وقد ركزت الدراسات الديمقراطية بشدة على حضور ونشاط 
من  تناضل  التي  المنحى  ليبرالية  المدني  المجتمع  منظمات 
أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان للقول بأنها قادرة على إيقاظ 
المجتمع وتشكيل تحد للسلطوية. واألهم من ذلك قول بعض 
الباحثين إنه كان من المهم إدراج المجموعات اإلسالمية في 
تعريف المجتمع المدني حيث كانوا مشاركين بالتساوي في 
الجهود المبذولة من األسفل إلى األعلى في مناهضة الحكم 
السياسي االستبدادي من خالل جمعياتهم الخيرية والُمسيسة. 
وفي حين يبدو ظاهرياً أن الربيع العربي يدافع عن مثل تلك 
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المنهجية، فإنه ال بد من التشديد على أن جماعات المجتمع 
فيها  بما  طويل،  وقت  منذ  والمعارضة  التقليلدية  المدني 
اإلسالميين، كانت غائبة عن المظاهرات المعارضة للنظام، 
خاصة في تونس ومصر وليبيا وسوريا. وفي الحقيقة، يمكن 
القول أن مثل تلك الجمعيات والجماعات التي تزعم أنها تمثل 
النشاط المدني بأفضل حاالته، قد فوجئت – كالنظام القائم – 
وهذا  للنظام.  المناهضة  األولى  االحتجاجات  وعزم  بمدى 
للمجتمع  والليبرالي  القطاعين اإلسالمي  بالمثل على  ينطبق 
الصدد  هذا  في  في مصر  المسلمين  اإلخوان  فحالة  المدني. 
هامة حيث أن قادة الجمعيات – ربما أكبر ممثلين للمجتمع 
المدني في مصر– كانوا مترددين جداً بشأن تشجيع أعضائهم 
على االنضمام إلى صفوف المتظاهرين في وقت مبكر وتقديم 
اإلخوان  جماعة  وقررت  للثورة.  اللوجستية  مهاراتهم 
االنضمام بعد مرور بضعة أيام على االحتجاجات، ويبدو أنهم 
قد فعلوا ذلك بسبب الضغوطات التي مورست عليهم من قبل 
للمشاركة. وفي  الذين كانوا تواقين  األعضاء األصغر سناً، 
إشارة إلى االنتفاضة التونسية، فقد كتب الصحفي بشير بن 
 La Jeune( يحمد في مقال افتتاحي لمجلة أفريقيا الشابة
قد أعطوا  اتحاد وال سياسي  أنه "ال حزب وال   (Afrique
من  حال  بأي  يكونوا  ولم  الشعبية  االحتجاجات  لهذه  زخماً 
األحوال منخرطين"، مسلطاً الضوء على مدى ضآلة انخراط 
جماعات المجتمع المدني المنظمة من كافة األطياف الفكرية. 
وهذا ال يعني أن أعضاء جماعات المجتمع المدني التقليدي لم 
يحتجوا: بل بالعكس. على أي حال فإن انخراطهم كان بصفة 
شخصية وليس بسبب موقف الجمعية أو الجمعيات الرسمية 
التي ينتمون إليها. ويترتب على ذلك أن الدراسات المتعلقة 
بالديمقراطية قد حددت بشكل صحيح "سلطة المجتمع" للتمرد 
ضد االستبداد كعنصر حاسم في التغير الديمقراطي السياسي، 
إال أنها قد أخفقت في تحديد الجهات الفعلية التي كانت قادرة 
على إحداث التغيير، أو على األقل، الشروع فيه. وقد سمح 
مجازاً،  ولو  االستبدادية،  األنظمة  قبل  من  الزائف  التحرير 
بتعددية العالقات فيما بينها وبين المجتمع األوسع، مما أدى 
إلى ازدهار جهات مدنية جديدة بعيدة عن االتجاهات الغالبة.

التي  اآلليات  االستبدادية  المرونة  علماء  بّرر  ناحيتهم،  من 
بشكل  المؤهلة  التقليدية،  المدني  المجتمع  جماعات  منعت 
ذي  بتحٍد  القيام  من  القائمة،  لألنظمة  والمعاِرضة  فضفاض 
فإن  تسد،  ق  َفرِّ واستراتيجيات  والترغيب  القمع  فمع  قيمة. 
المدني من قدرته  المجتمع  نشاط  تقريباً  قد أفرغت  األنظمة 
أن  المدني  المجتمع  جماعات  معظم  فقبلت  المواجهة.  على 
األنظمة  آليات  نفس  وكررت  النظام  لقواعد  وفقاً  تلعب 
ومرة  البعض.  بعضها  ومع  معها  التعامل  في  االستبدادية 
أخرى، كان هذا صحيحاً بالنسبة لكل من القطاعات الليبرالية 

جماعات  على  الكبير  وبالتركيز  المجتمع.  في  واإلسالمية 
المجتمع المدني التقليدية وعلى أنواع النشاط المنظمة بشكل 
متسلسل ومهيكل، فإن نماذج المرونة االستبدادية قد أخفقت 
تغيير  بعمليات  العربية  المجتمعات  مرور  كيفية  تحليل  في 
هامة لم تتمكن الجمعيات التقليدية من التقاطها. وتم إخفاء هذا 
أنها  يعتقد  كان  التي  المحدثة  االستبدادية  من  بنوع  اإلخفاق 
 (Heydemann( ستكون فاعلة. وما من شك أن عمل هيدمان
حول االستبدادية المحدثة في العالم العربي توفر رؤية تحليلية 
بتشديد  االستبدادية  لألنظمة  تسمح  التي  اآلليات  مفيدة حول 
قبضتها على السلطة خالل فترة التسعينات من القرن الماضي 
واأللفينات لتبدو كأنها تقدم إصالحات ليبرالية، بما في ذلك 

تحرير الجمعيات. 

فإنه ال بد من التشديد على أن جماعات 
المجتمع المدني التقليلدية والمعارضة منذ وقت 
طويل، بما فيها اإلسالميين، كانت غائبة عن 

المظاهرات المعارضة للنظام

على  قدرتها  عدم  في  المحدثة  االستبدادية  إخفاق  ويكمن 
لجماعات  ُسمح  وفيما  المقصودة.  غير  عواقبها  تصور 
قبل  من  للحركة  أكبر  بمساحات  التقليدية  المدني  المجتمع 
األنظمة القائمة واستخدامها بغير قصد لتعزيز االستبدادية، 
قد  الظاهرية"  و"الليبرالية  الترغيب  من  اآلليات،  هذه  فإن 
ولدت تحركات بديلة ومختلفة للنشاط الذي ظل مستتراً إلى 
الربيع  انطلق  للنشاط  الجديدة  المساحات  هذه  ومن  ما،  حد 

العربي.

آفاق جديدة للنشاط 

لعبت  التقليدي  المدني  المجتمع  جهات  أن  فكرة  قبول  عند 
من  يصبح  الُمصادر،  السياسي  للتغير  كمسببات  دورها 
االستبداد.  ضد  المجتمعي  التمرد  منشأ  تقصي  الضروري 
وللقيام بذلك، من المهم توسيع نطاق تعريف المجتمع المدني 
داللة  له  يكون  أال  يجب  بأنه  اإلقرار  خالل  من  فقط  ليس 
معيارية-ليبرالية حصرياً، إنما األهم من ذلك، اإلدراك أنه ال 
فنشاط  والمنظمات.  الرسمي  الهيكلي  بالتسلسل  فقط  يتعلق 
المجتمع المدني أكثر من مجرد منظمات غير حكومية. وكما 
– قوة  جملة  "أختار  مؤخراً،   (Challand( شاالند  كتب 
المواجهة لدى المجتمع المدني – لوصف التطورات الجارية 
]في العالم العربي[... ألني أؤمن بأن هناك ما هو أكثر من 
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أكثر  هو  ما  هناك  المدني.  للمجتمع  تنظيمي  شكل  مجرد 
للمجتمع المدني مما هو للمنظمات غير الحكومية، ومنهجية 
التطور التي تتصور أن المفتاح إلحراز التقدم هو عندما يقدم 
الممولون أو األمم المتحدة أو الدول الغنية مساعدات لتحسين 
وضع الجهات الفاعلة غير الحاكمة، خاصة المنظمات غير 
رغم  الصدد،  هذا  في  النامي."  الجنوب  في  الحكومية، 
االعتراف بأن مفهوم "المواَطنة الفاعلة" مائعاً ولم يعرض 
في دراسات نشاط المجتمع المدني إال مؤخراً في ظل القيود 
االستبدادية، إال أنه من الممكن أن يكون مفيداً، إذ أنه يسلط 
الضوء على عدم قدرة نشاط المجتمع المدني الكالسيكي –
الذي يركز على المنظمات والهياكل الرسمية – على التقاط 
كيفية "تعبير" المجتمع عن ذاته. وهذا يشير إلى أن االنخراط 
ال  الهامة  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  القضايا  في 
يحدث فقط من خالل الهياكل الرسمية وأنه في ظل األنظمة 
االستبدادية فإن المواطنين – مع إمكانيات محدودة – يمكنهم 
ليعيشوا  استخدام شبكاتهم االجتماعية  ثم  أنفسهم ومن  تعبئة 
واقع المعارضة، كما بينه بيات. وعليه، هناك أساليب أخرى 
االستبدادي،  الحكم  لتحدي  تنشأ  أن  يمكن  لالنخراط  عديدة 
تتراوح من كتابات فردية إلى مشاركات جماعية وفعاليات 
السياسية إلى طرق التعبير الفني. ويمكن تفعيل كافة أشكال 
االنخراط هذه عند حدوث "مسببات" أو أحداث معينة مثل 
وهناك  البوعزيزي.  محمد  بها  قام  التي  بالنفس  التضحية 
أشكال عديدة للنشاط واالنخراط المدني التقليدي التي كانت 
تحدث قبل اندالع الشرارة، وهذا يشهد على حيوية المجتمع، 
حتى في ظل األساليب االستبدادية القمعية لألنظمة الحاكمة.

المالمح الرئيسية للربيع العربي

النطالق  األولي  للباعث  الرئيسية  المالمح  إلى  النظر  عند 
الربيع العربي، تبرز ثالثة عناصر لتعطي تفسيراً حول لماذا 
نطاق  خارج  االستبداد  اتساعاً  أكثر  مجتمع  واجه  وكيف 

المعايير المتوقعة للنشاط المدني. 
حد  إلى  العربي  فالربيع  الشباب.  عامل  هو  األول  العنصر 
كبير هو نتاج ثورة شباب عربي محبط، نتيجة الحكم القائم 
في بالده، ويفتقر إلى الفرص من أجل مستقبل أفضل. فعامل 
األكبر،  الجيل  من  النشطاء  ألن  خاصة  أهمية  ذو  الشباب 
في  الذعين  كانوا  للمجتمع،  العلماني  القطاع  من  خاصة 
إدانتهم للشباب، الذين بدوا لهم كأنهم ال يبالون إال بالنزعة 
االستهالكية أو اإلذعان الديني الشخصي، مع اهتمام ضئيل 
فئة  إلغاء  تم  عديدة،  نواٍح  فمن  المدني.  والنشاط  بالسياسة 
الشباب في العالم العربي كفاعلين قادرين على إحداث التغيير 

ذلك،  إلى  إضافة  الظاهرة.  "الالسياسية"  اهتماماتهم  بسبب 
فاعاًل  اهتماماً  المدني  النشاط  من  اتخذوا  الذين  أولئك  فإن 
التقليدية  الحزبية  اإلنتماءات  خارج  بذلك  يقومون  كانوا 
طويلة،  فترة  منذ  القائم  المدني  المجتمع  جماعات  وخارج 
مْؤثرين إنشاء لجانهم الخاصة بعضوية متنوعة. فعلى سبيل 
المثال، في تقرير استقصائي حول النشاط المدني بالمغرب، 
أشارت مجلة ال جون أفريك إلى أنه "إن كان الجيل األكبر 
والحرية  الديمقراطية  أجل  من  حارب  قد  المناضلين  من 
السياسية، ]فإن الجيل الجديد من المناضلين[ يحارب من أجل 
حقوق كل فرد ليعمل وفقاً إلرادته الحرة." هؤالء الناشطون 
الجدد الذين يبدون السياسيين يركزون على القضايا الفردية، 
وتمكنوا من تجنيد بقية أقرانهم، وقد نجح هذا التجنيد تماماً 
ألنه لم يكن سياسياً أو فكرياً. وأثناء المظاهرات في كل من 
والجزائر  وصنعاء  واإلسكندرية  وبنغازي  والقاهرة  تونس 
تكن  فلم  ملحوظاً.  الفكرية  والهتافات  الشعارات  غياب  كان 
على  الليبرالية  الديمقراطية  أو  لالشتراكية  دعوات  هناك 
الطريقة األمريكية، إنما فقط دعوات لرحيل الطغاة وإحداث 
نوع من التغيير. وقد شعر الشباب العرب بانفصال ليس فقط 
عن األنظمة وممارساتها االستبدادية والفاسدة، لكن أيضاً عن 
زعماء المعارضة المنهكين من الجيل األكبر الذين تعاونوا 
الشعارات  وحتى  العام.  المشهد  عن  غابوا  أو  النظام  مع 
في  تظهر  لم  الحل"،  هو  "اإلسالم  مثل  القديمة  اإلسالمية 
الربيع  قبل  تصوره  تم  كما  اإلسالمي  فالبديل  الشوارع. 
العربي ومأسسة الجماعات اإلسالمية التقليدية لم يتمكنا من 

تنشيط الجيل األصغر.

عدم قدرة نشاط المجتمع المدني الكالسيكي 
- الذي يركز على المنظمات والهياكل 

الرسمية - على التقاط كيفية "تعبير" المجتمع 
عن ذاته

وهذا النوع من الحراك الشبابي الجديد الذي يبدو السياسياً 
التقليدي بثالثة أمور متباينة. ففي حين  الحراك  يمتاز على 
كان معظم الناشطين السياسيين ممن كانوا أعضاًء في أحزاب 
الحزبية قد أخفقوا  المدني  المجتمع  سياسية أو في منظمات 
ضد  وفعالة  مستدامة  تحالفات  إنشاء  في  عقود  مدى  على 
من  مرونة  أكثر  المستقلون  الجدد  النشطاء  كان  األنظمة، 
الناحية الفكرية، وبالتالي قادرين على إنشاء تحالفات فعالة 
وجود  عدم  بسبب  وذلك  الناس،  من  كبيٍر  عدٍد  بإشراك 
صدامات فكرية لخوضها. فصعوبة بناء التحالفات في العالم 
اإلسالميين  بين  خاصة  الفكرية،  االختالفات  نتيجة  العربي 
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معسكر،  كل  داخل  الصراعات  نتيجة  وأيضاً  والعلمانيين، 
االستبداد  تحدي  جهود  وقوضت  جيد،  بشكل  موثقة  أمور 
هذه  باستغالل  لألنظمة  سامحة  الزمن،  من  طويلة  لفترة 
االختالفات واعتماد استراتيجيات فّرق تسد للبقاء في السلطة. 
لم يكن هناك  المظاهرات وخاللها،  التي سبقت  الفترة  وفي 
مختلف  من  الشباب  أتى  حيث  لتخطيها،  فكرية  اختالفات 
الطبقات االجتماعية، وخلفيات غير سياسية وتباين سياسي 
باسم  لديهم أصاًل – معاً  وعقائدي واسع – إن كان موجوداً 
أهداف بسيطة للغاية يمكن ألي أحد أن يدعمها: كرامة وخبز 
أهداف  تحقيق  كيفية  حول  االنقسامات  وستترك  وحرية. 
االنتفاضة إلى ما بعد ظهور نتائج انتصارهم. الميزة الثانية 
لغياب االنتماء السياسي يتمثل في إنشاء قايدة مشتتة. وهذا 
يعني أن الربيع العربي، على عكس االنتفاضات في كل من 
قيادات  يملك  ال  الثمانينات،  في  تشيكوسلوفاكيا  أو  بولندا 
معترف بها أو معروفة. وحين كان الشباب البارزون وراء 
تنظيم االحتجاجات في بداياتها وبذلوا جهودهم للتعبئة في كل 
بلد عربي خالل فترة االنتفاضات، كانت قياداتهم تفتقر إلى 
مع  كبيرة،  بدرجة  بالالمركزية  واتصفت  الهيكلي  التنظيم 
المشتتة  القيادة  هذه  دائماً.  إضافتها  يتم  كان  أصوات جديدة 
النضال ضد  كان  الماضي، عندما  كبير مع  بشكل  تتناقض 
ذي  قائد  على  كبيراً  اعتماداً  يعتمد  القومية  أو  االستعمار 
خطابه  قوة  خالل  من  الشعب  تعبئة  على  قادر  كاريزما 
ورسالته. ال شيء من هذا القبيل حدث أثناء الربيع العربي 
عندما، في الحقيقة، ُرفضت محاولة روح األبوية لدى كبار 
ميادين  في جميع  الثورة  موجة  المعارضة من ركوب  قادة 
كانت  السياسي  االنخراط  لغياب  الثالثة  الميزة  المنطقة. 
االستحالة العملية لقوات األمن من استخدام القمع بشكل فعال 
من خالل إلقاء القبض و"االختفاء" أو التصفية الجسدية لقيادة 
تكن  لم  ببساطة  كهذه  قيادة  بسهولة:  عليها  التعرف  يمكن 
موجودة. لذلك، نجحت تعبئة الشباب غير السياسيين الذين ال 
ينتمون إلي حركة سياسية معينة أو جماعة مجتمع مدني، 
فيما  والبرامج  المتعنتة  الفكرية  المحادثات  من  المستبعدين 
أخفق الناشطون القدامى على مدى عقود، مما أدى إلى نصر 
مؤقت للمجتمع "الالسياسي"، كما تمت اإلشارة مؤخراً من 

.(Dalmasso( قبل دلماسو
التي من خاللها حدثت  بالوسائل  الثاني فيتعلق  أما العنصر 
ليست  العربية  االنتفاضات  أن  حين  ففي  والنشاط.  التعبئة 
والمواجهات  الشوارع  في  التعبئة  بقدر  تويتر"  "ثورات 
المباشرة، كانت الشبكات االجتماعية غاية في األهمية، فما 
من شك حول أهمية النشاط على اإلنترنت سواء قبل أو أثناء 
االنتفاضات الفعلية. مرة أخرى، لم يعتقد أن يكون هذا النوع 
من النشاط ذو أهمية قبل االنتفاضات، لكن شعوب المنطقة 

نقلت بحماس كبير مسائل لنقاشها على شبكة اإلنترنت التي 
قضاياها  لنقاش  لها  المتاحة  الوحيدة  المساحة  كأنها  بدت 
األنظمة  أن  واضح  والسياسية.  واالقتصادية  االجتماعية 
تلك  ألن  تحديداً  االجتماعي،  واإلعالم  اإلنترنت  راقبت 
األنظمة شعرت بالتهديد من هؤالء وإال ما كانت لتهتم بهم لو 
اعتقدت أنهم غير مؤذيين. النقطة الهامة هنا أن إغالق كافة 
قدرة  وعدم  والمواجهة،  للنقاش  المتاحة  الحرة  المساحات 
حقيقي  تغيير  إجراء  على  المدني  المجتمع  جماعات  معظم 
أدى بالكثيرين إلى النقاش والتفريج وتقديم الحلول عن طريق 

التقنيات الجديدة واإلعالم االجتماعي. 

فالربيع العربي إلى حد كبير هو نتاج ثورة 
شباب عربي محبط، نتيجة الحكم القائم في 
بالده، ويفتقر إلى الفرص من أجل مستقبل 

أفضل

قد تكون هذه المواطنة الفردية الفاعلة غير منسقة وعشوائية 
الشارع،  بالتعبئة في  إلى آخر، لكن عندما تقترن  من وقت 
فإنها توفر ثالث ميزات حيوية بالنسبة للمتظاهرين. األولى، 
بين  فيما  سريع  بشكل  المعلومات  تبادل  من  مكنت  أنها 
وبناء  اإلنترنت  عبر  االتصال  من  تمكنوا  الذين  الناشطين، 
نقاط التقاء وأنشطة للقيام بها في وقت حقيقي دون أي تأجيل، 
مما قد عمل على منع التنظيمات الرسمية من العمل بسرعة. 
ومن عدة نواحي، كان اإلعالم االجتماعي والتقنيات الجديدة 
السياسيين  الشباب  نشاط  الضطالع  الوسائل  أفضل  بمثابة 
اجتماعية مسبقة.  ثقة  قد طوروا  يكونوا  أن  دون  المستقلين 
الميزة الثانية، تكمن في قدرة الناشطين على مواجهة الدعاية 
بتناول  األمر  يتعلق  عندما  خاصة  األنظمة،  بها  تقوم  التي 
األخبار الخارجية. وقد تمكنت األنظمة االستبدادية دوماً من 
البقاء بفضل قدرتها على الحد من الخطابات الرسمية غير 
المصرح بها حول حقيقة األمر على أرض الواقع. فسمحت 
بانبثاق  ذلك  من  بداًل  االجتماعي  واإلعالم  الحديثة  التقنيات 
الخطابات المضادة وانتشارها، وتقويض احتكار الحقيقة التي 
اعتمدت عليها األنظمة. ورغم اإلغالق والعوائق والتصفيات 
التي تضعها أجهزة األمن، إال أن تدفق المعلومات بدا ثابتاً، 
حيث يجد النشطاء ُطرقا لإللتفاف حول الحواجز. وأخيراً، 
الميزة الثالثة التي تكمن في توحيد الرأي العام العربي، الذي 
يمكن من اإلنتشار السريع لألفكار وسبل التعبئة عبر المنطقة. 
لذلك، فإنه في الوقت الذي تطلّب فيه األمر حكماً دقيقاً فيما 
يتعلق بالدور الثوري لإلعالم االجتماعي والتقنيات الحديثة، 
فإن هذه العناصر كانت بالغة األهمية لشيوع نوع من النشاط 
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اعتمد على اإلسهامات الفردية في المحادثات عبر اإلنترنت 
وشكل  الراهن.  الوقت  وحتى  للفحص  تخضع  كانت  التي 
أمنياً جديداً، ورغم أن كتاباتهم لم يكن يتم  المدونون تهديداً 
كمية  أن مجرد  إال  واسع،  نطاق  على  قراءتها  أو  توزيعها 
االنتفاضة،  استمرار  على  ساعدت  قد  الكبيرة  المعلومات 
الخوف، يصبح  ينكسر حاجز  فعندما  القمع.  كما فعل  تماماً 

القمع حافزاً لمواصلة االحتجاجات عوضاً عن ردعها. 
العمالية،  النقابية  الحركة  إحياء  فكان  الثالث  العنصر  وأما 
فيما  العربي  الربيع  قدمه  مفاجئاً  تحواًل  يعتبر  كان  والذي 
سمير  جادل  مؤخراً،  أجري  تحليل  وفي  بالنشاط.  يتعلق 
واالقتصادية  االجتماعية  المساواة  عدم  ظواهر  بأن  العيطة 
التي أوجدها تحرير االقتصاد وفقاً للفكر الليبرالي الجديد هي 
في الواقع األسباب الحقيقية لالنتفاضات والرغبة في التغيير 
وأن هذا العامل قد كان، وسيبقى، أكثر أهمية. قد ال يحتاج 
المرء ألن يوافق تماماً على ما جاء به العيطة بالنسبة للدور 
الثانوي للمطالب السياسية في االنتفاضة، إال أنه ما من شك 
مركزية  كانت  االجتماعية – االقتصادية  المطالب  أن  في 
النقابية  الحركة  تنشيط  إعادة  أو  العربي  للربيع  بالنسبة 
فالفقر  االقتصادية  بالتنازالت  تعد ترضى  لم  التي  العمالية، 
وتدني مستويات المعيشة لم يعد يتم النظر إليهما على أنهما 
مسائل إدارية، بل كمسألة سياسية متكاملة واحدة. وفي هذا 
األولى،  عليهما.  الضوء  إلقاء  يجب  نقطتان  هناك  الصدد، 
نشاط حركة نقابة العمال ضد تدني مستويات المعيشة وتردي 
أوضاع الرواتب وفساد المدراء وسوء اإلدراة كانت سمة من 
سمات السياسات العربية في السنوات األخيرة قبل االنتفاضة. 
فالعمال التونسيون في قفصة والمصريون في المحلة كانوا 
يحتجون ويتظاهرون للدفاع عن حقوقهم على مدى سنوات، 
وكانت هذه هي الحالة السائدة في المنطقة، من الجزائر إلى 
األردن. وهذا يشير إلى أن أساس حركات االحتجاج السياسي 
قد أرسي قبل ديسمبر )كانون األول) 2010، لكن تم تجاهله 
من قبل عدد كبير العلماء وصانعي السياسات ألنه بدا وكأنه 
نظراً  للعولمة  "الخاسرين"  قبل  من  مرتبك  فعل  رد  مجرد 
لغياب التحالفات السياسية الواضحة من طرف العمال الذي 
كان من الممكن اعتباره تهديداً الستقرار األنظمة. وقد أثبت 
هذا التوجه خطأه حتى اآلن، حيث أن المطالب االقتصادية –
االجتماعية متصلة بوجوب التغير السياسي األشمل وقد تم 
والطالب،  الناشطين  صغار  قبل  من  المطالب  تلك  اختيار 
وبالتالي التجسير بين جماعتين اجتماعيتين مختلفتين. وعلى 
السياق.  هذا  ينجح ضمن  أن  العربي  للربيع  يمكن  األرجح 
ثانياً، يجب أال يغيب عن الذهن أن إعادة النشاط النقابي تعود 
بشكل  يعملون  الذين  المحليين  الناشطين  إلى  كبير  بشكل 
مباشر مع العمال الذين يزداد سخطهم على النظام وليس إلى 

خالل  من  مفاوضتهم  تمت  الذين  الوطنيين  العمل  أرباب 
االستقطاب. ففي تونس، كانت التعبئة المبكرة متمركزة حول 

الفروع المحلية لالتحاد العام التونسي للشغل.

في الوقت الذي تطّلب فيه األمر حكمًا دقيقًا 
فيما يتعلق بالدور الثوري لإلعالم االجتماعي 

والتقنيات الحديثة، فإن هذه العناصر كانت 
بالغة األهمية لشيوع نوع من النشاط اعتمد 

على اإلسهامات الفردية

هذه  العربي  الربيع  لنشاط  الثالث  الرئيسية  الميزات  إن 
وبين  بينها  الَبون  على  الضوء  وتلقي  بالضرورة  مترابطة 

نشاط المجتمع المدني التقليدي.

الخالصة

عوضاً عن تقديم تأكيد عملي لقوة المجتمع المدني في تحقيق 
الربيع  يدعو  االستبدادية،  السياقات  في  ديمقراطي  تغيير 
العربي إلى إعادة التفكير بشكل معمق في التعريف والمفهمة 
يجب  أنه  خاصة،  للمصطلح.  الفعلي  والتطبيق  المعيارية 
مثل  المنظمة  الكيانات  على  كبير  وبشكل  مجدداً  التركيز 
المنظمات غير الحكومية في ضوء مساحات النشاط الجديدة 
ثة. وهذا ال يعني أن  التي أنشئت في ظل االستبدادية المحدَّ
وحدهما  يمكنهما  الفردي  االنخراط  أو  الناشطة  المواطنة 
تفسير الربيع العربي أنه: بدون وضع كيان أوسع نطاقاً، فإن 
كان  ما  العربي  الربيع  أبان  تم  الذي  المقياس  على  التعبئة 
التي  والكيانات  التجربة  فإن  المثال،  سبيل  فعلي  ليحدث. 
وظفت من قبل ناشطي النقابة المحلية في اإلضرابات التي 
حدثت خالل منتصف األلفينات في كل من مصر وتونس أو 
الحراكات التي تمت على اإلنترنت ضد سياسيات حكومية 
التعبئة  لتنسيق  مناخاً  وفرت  قد  الشرطة  وحشية  أو  محددة 
الكيانات  أن  ببساطة  هنا  والنقطة   .2011 في  األشمل 
ضرورية، لكن تلك التي كانت أساسية أثناء الربيع العربي لم 
تكن هي نفسها المستخدمة من قبل جماعات المجتمع المدني 
تحتاج  جوانب  ثالثة  هناك  أن  ذلك  على  ويترتب  التقليدية. 

بشكل خاص إلى التفكير بها بشكل أفضل.
األول، أن ظهور جهات فاعلة جديدة على الساحة كالمدونين، 
أو تحديات إعادة إحياء النشاط النقابي قد أعطت تصوراً لما 
الجهات  على  التركيز  أن  حيث  المدني،  المجتمع  يشكله 
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الديمقراطية  لصالح  منخرطة  تكون  ما  عادًة  التي  التقليدية 
وحقوق اإلنسان قد أثبتت عدم مالءمتها في ضوء عدم قدرتها 
لالهتمام  المثير  الصدد، من  التغيير. وفي هذا  إحداث  على 
بين  المقيدة  وغير  رسمية  األقل  الروابط  أن  إلى  اإلشارة 
المجتمع األكثر  قد تشكلت ضمن  المستقلين سياسياً  الشباب 
التحول  إمكانية  فيها  المرء  التي يرى  الروابط  تلك  اتساعاً، 
الديمقراطي. وعليه، فإن مثل هذه اإلمكانات ال بد أن تتكىء 
على موارد محددة لكي تكون ناجحة، وأثناء الربيع العربي، 
الشعبية  االحتجاجات  ستار  تحت  متاحة  الموارد  هذه  كانت 

وُمثُلها العليا نظراً لطبيعتها المسالمة. 

وقد بدا التمرد االجتماعي ضد الحكم 
االستبدادي في العالم العربي مختلفًا عنه في 
كل من أوروبا الشرقية وأمريكا الالتينية في 

الثمانينات، ويشير إلى تغيير حقيقي في 
الحراك المدني الذي ال بد من تفسير أسبابه

باإلضافة إلى ذلك، فإن مشاركة الطبقة الوسطى أنهكها جشع 
المادية  الموارد  يوفر  الذي  بالنظام  المرتبط  الرأسماليين 
الستدامة الحركة؛ وحيث أن مثل هذا القرار من قبل الطبقة 
المظاهرات غائب أو مهمش، فإن  الوسطى باالنضمام إلى 
الفشل وراد. ثانياً، إن السبل التي يتم من خاللها الحراك اليوم 
قد عززت دور المواطنين النشطاء الذين لم يجدوا جمهوراً 
في وقت ما، لكنهم عندما يحين الوقت المناسب يتواصلون 
فوراً مع من يشاطرونهم الرأي، مما يؤدي إلى تشكيل كيانات 
تعمل  أن  يمكن  منتشرة  وقيادة  هرمي  تنظيم  دون  خاصة 
بسرعة وتفر من سيطرة الدولة نظراً لسيولتها. وقد غير هذا 
من طبيعة الحراك وليس فقط من سبل االنخراط. وأخيراً، 
اإلجتماعية – القضايا  أهمية  تقييم  إلعادة  حاجة  هناك 
أن  يمكن  الحراك  من  نوع  إيجاد  على  وقدرتها  االقتصادية 
النقابية  الحركة  تنشيط  إعادة  ولعل  السياسة.  في  يصب 
إعادة  من  السياسات  وصانعي  العلماء  مكن  قد  العمالية 
اكتشاف نوٍع من النشاط الذي بدا متجهاً إلى حاوية التاريخ، 

هذا األمر أثبت أنه حاسم في تحفيز التغيير السياسي. 
وقد بدا التمرد االجتماعي ضد الحكم االستبدادي في العالم 
وأمريكا  الشرقية  أوروبا  من  كل  في  عنه  مختلفاً  العربي 

الالتينية في الثمانينات، ويشير إلى تغيير حقيقي في الحراك 
المدني الذي ال بد من تفسير أسبابه. هذا هو النضال الذي من 
شأنه مراقبة التطورات السياسية في عالم عربي متغير حيث 
بدأ ناشطو األحزاب السياسية يحلون محل الشباب الثوري. 
إن الربيع العربي ليس بأي حال من األحوال المسمار األخير 
في نعش النضال التقليدي كما هو الحال ما بعد الثورة في كل 
غير  والجماعات  الجمعيات  انتشار  مع  تونس ومصر،  من 
يتحتم على  لكن  أهدافها،  تعتزم على تعزيز  التي  الحكومية 
مجتمع العلماء وصانعي السياسات إعادة التفكير في النضال 
تحليل  لدى  وأناسا جدد، خاصة  أشكاال جديدة  بحيث يشمل 

السياقات االستبدادية المتشابهة.
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راندا عشماوي
صحفية وُمعّلقة مصرية، لندن

المرأة  مشاركة  درجة  في  يماري  أن  اليوم  أحٌد  يستطيع  ال 
والشرق  أفريقيا  شمال  بمنقطة  التغيير  عملية  في  وأهميتها 
العربي،  بالربيع  األمر  بادئ  في  يُعرف  كان  فيما  األوسط، 
فأقدمت  العربية.  الصحوة  باسم  معروًفا  بعد  فيما  وأصبح 
التفكير  وطرق  المحرمات  جميع  على  التمرد  على  المرأة 
المحافظة بالنزول إلى الشوارع لالحتجاج، ومحاربة الفساد 
وطغيان األنظمة االستبدادية. فسواٌء في تونس أو مصر أو 
البحرين أو اليمين، كانت المرأة حاضرة في عملية التغيير، 
ولها دور ملموس على جميع المستويات. فلم تدع فراًغا إال 
لدى  أصبح  وقد  حضورها.  تجاهل  يصعب  بحيث  مألته؛ 
تقول  التي  العربية  التقاليد  التمرد على  الجرأة على  الفتيات 
بعدم جواز مبيت الفتاة بعيًدا عن أسرتها؛ حيث تجرأت الفتاة 
"حاول  عديدة.  لياٍل  االحتجاج  مناطق  في  االعتصام  على 
في  المشاركة  من  لمنعي  المنزل  في  حبسي  والدّي 
االحتجاجات، ولكن لم ينجحا في ذلك. فلم يكن بوسعي إال 
الالتي  الفتيات  لسان  على  التصريح  هذا  تكرر  المشاركة". 
جرى التحاور معهن، سواٌء من تونس أو مصر أو البحرين 
ياسمين  وتروي،  األخرى.  البلدان  من  غيرها  أو  اليمن  أو 
جالل باعتزاز، وهي فتاة بالغة من العمر 24 عاًما، وشاركت 
السابقة  يوًما  الـ 18  طوال  التحرير  ميدان  احتجاجات  في 
لرحيل مبارك، أنها هي وغيرها من النساء لم يتركن الساحة 
واحدة.  للحظة  النظام  قوات  مع  المواجهات  تجري  حيث 
"قد  ذروته.  إلى  الصدامات  في  العنف  وحتى عندما وصل 
ثبتنا في مواقعنا تماًما كما فعل المحتجون من الرجال. نعم 
إنه في لحظات المواجهات، كان الرجال يتقدمون لالشتباك، 
في حين نبقى نحن في المؤخرة. ولكن كان أيًضا لدى كثيٌر 
أثناء  األمامية  الخطوط  إلى  التقدم  على  الجرأة  النساء  من 

االشتباكات مع الشرطة".

التحرير،  ميدان  في  حاضرات  كنَّ  أخريات  نساء  توجد 
وتعرضن لعنف قوات النظام، كما هو الحال مع منى البرنس؛ 
قد  أنها  روت  حيث  جامعية.  وأستاذة  روائية  كاتبة  وهي 
االحتجاجات،  أثناء  شرطة  ضابط  ِقبل  من  أرًضا  ُطرحت 
وتعرضت لركالت متعددة في البطن. وقالت: "لم يكتِف بأن 
أن  على  حرص  بل  الوعي،  فقدان  وشك  على  وأنا  يراني 
يضع حذاءه على وجهي، ويضغط رأسي على األرض، مع 
حتى  الناشطة  منى،  وتُعد  والشتائم".  السباب  من  واصل 
النخاع، واحدة ممن أفصحن عن نيتهن في الترشح لمنصب 
رئيس الجمهورية في االنتخابات المصرية، مثل بثينة كامل. 
"أعلم أنه ليس لدّي فرصة كبيرة في الفوز بمنصب الرئيس. 
ولكن سأحاول الترشح، ويحدوني األمل في رفع الوعي حول 
الطبيعة األبوية التمييزية السائدة في مجتمعنا، باإلضافة إلى 
المشكالت التي تواجهها المرأة فيه". ولسوء الحظ، لم يحالف 
على  الحصول  في  النجاح  كامل  بثينة  وال  البرنس  منى 
لبدء  التصويت  الذين لهم حق  الناخبين  30000 توقيع من 

ترشحهما رسمًيا. 
قررت المرأة، سواء في شمال أفريقيا أو في دول الخليج أو 
اليمن أو غير ذلك، أن تثبت للعالم وألقرانها من الرجال أنها 
المنطقة؛  تاريخ  الصفحة من  المشهد في هذه  تغيب عن  لن 
حيث ستكون من المساهمين في صياغة العملية الديمقراطية 
مشاهد  في  المرأة  بحضور  ومروراً  البداية،  فمنذ  بها. 
االحتجاجات، كانت النساء يرغبن في إرسال رسالة إلى العالم 
مفادها أن الدفاع عن حقوقهن يعدُّ أيضاً أحد الجوانب األصيلة 
في هذه العملية. ففي تصريح لها، قالت منى البرنس "ال يمكن 
أن تكون هناك ديمقراطية بدون وجود تمثيل سياسي للنساء 
يتناسب مع عددهن"، "إننا نمثل نصف عدد السكان". وعلى 
إليه  يرقى  ال  نحو  على  ممثلة  المرأة  كانت  الواقع،  أرض 
أمهات  وصغاراً،  كباراً  الجميع،  قبل  هناك  كنَّ  فلقد  الشك. 
وزوجات، من المدن والريف، جئن من جميع مناحي الحياة، 
الطبقة  إلى  متعلمات،  غير  وأغلبهن  الدنيا،  الطبقات  من 
المتوسطة والمتعلمات. لقد كان من بينهن من تتمتع بمظهر 

صحوة المجتمع المدني في البحر المتوسط

 المرأة والثورات العربية: 
تغيرات عكس كل التوقعات
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أكثر عصرية، حيث كانت ترتدي الجينز وال ترتدي الحجاب، 
كما في تونس ومصر، كما كان هناك من تغطيهن المالبس 
من رؤوسهن إلى أقدامهن في المجتمعات المحافظة كما في 
الموقف عرض  ذلك  في  غايتهن جميعاً  اليمن،  أو  البحرين 
اإلعالم  ووسائل  الكاميرات  أمام  ومواقفهن  نظرهن  وجهة 
العالمية، فضاًل عن التحدث عن صعوبات الحياة تحت وطأة 
االستبداد والظلم الذي تمارسه الحكومات في مختلف األقطار.

ترتبط المعضلة األساسية الذي برزت على 
السطح مع التحوالت الناجمة عن الربيع 

العربي بنتائج تدشين نظام أكثر ديمقراطية

واستعدادهن  التزامهن  إبراز  خالل  فمن  ذلك،  على  عالوة 
خروج  باإلمكان  أنه  أظهرن  التغيير،  عملية  في  للمشاركة 
قائدة من بين صفوفهن. ولعل توّكل كرمان هي المثال األبرز 
في هذا الصدد، وهي ناشطة حقوقية تبلغ من العمر 32 عاماً 
تتمتع  فهي  لهذا  اليمن،  في  طالبية  لحركات  سابقة  وقائدة 
في  والطغيان  الفساد  ضد  الشجاعة  المواجهات  من  بتاريخ 
 2011 عام  للسالم  نوبل  جائزة  توكل  ُمنحت  وقد  بالدها. 
مدى  يظهر  بما  أيضاً،  أفريقيتين  زعيمتين  مع  بالمشاركة 

إدراك العالم لدور المرأة في الربيع العربي. 

المأزق: الديمقراطية وحقوق المرأة

نجمت  التي  التغيرات  برغم  أنه  القدر،  من مواطن سخرية 
مثل  دول،  حكومات  أصبحت  أن  بعد  العربي،  الربيع  عن 
أكثر  األقل  على  أو  ديمقراطية،  أكثر  ومصر  وليبيا  تونس 
أي  يطرأ  لم  لديها،  بالمجتمعات  المتواجدة  للحركات  تمثياًل 
تغيير يُذكر بالنسبة لوضع المرأة. وكما نعلم جيداً، أنه على 
مدار عقود عديدة، كان يسيطر على هذه المجتمعات بشكل 
انتشاراً، تستمد جزءاً  متزايد حركات إسالمية أقوى وأكثر 
من تمويلها من األموال الواردة من دول الخليج أو المؤسسات 
التي تميل بقوة إلى الحركة الوهابية. ويعرف الجميع مواقف 
تلك الجماعات تجاه حقوق المرأة ودورها في المجتمع. وبناًء 
عليه، فبرغم تواجد المرأة العربية في الشوارع وبرغم جميع 
التي بذلتها إلحداث تغيرات إيجابية من أجل البالد  الجهود 
بعد  المرأة،  تقاَبل  لم  منها،  كل  في  المرأة  المختلفة ووضع 

الثورات مباشرة، سوى بمواقف معاكسة بشكل متزايد.
على  برزت  الذي  األساسية  المعضلة  ترتبط  الواقع،  وفي 
بنتائج  العربي  الربيع  عن  الناجمة  التحوالت  مع  السطح 

خالل  من  جلياً  هذا  ويظهر  ديمقراطية.  أكثر  نظام  تدشين 
بمركز  البحوث  مدير  حامد،  شادي  طرحه  الذي  السؤال 
 :(Brookings Doha Center( الدوحة  بروكنجز 
يكونوا  أن  في  يرغبون  ال  العرب  أغلبية  كان  إذا  "ماذا 
ليبراليين؟" في الحقيقة، بوسعنا رؤية أن هذا هو بالضبط ما 
حدث خالل أول انتخابات برلمانية جرت في مصر وتونس. 
بعبارة أخرى، لقد شهدنا كيف أن الحركات اإلسالمية تمكنت 
بتلك  البرلمانية  المجالس  في  جوهرية  بأغلبية  الفوز  من 
السلفيون  استطاع  المثال،  سبيل  على  مصر،  ففي  الدول. 
واإلخوان المسلمون معاً االستحواذ على نسبة %70، فيما 
لم يتجاوز نصيب المرأة سوى نسبة %2 فقط من المقاعد. 
أنفسهن من  النساء  كانت  فقد  ذلك، كما أوضح حامد،  ومع 
من  النحو  هذا  على  الوضع  صياغة  في  كبير  بشكل  أسهم 
خالل اإلدالء بأصواتهن لصالح إسالميين، وذلك إذا وضعنا 
في االعتبار أنهن يُمثّلن نصف جمهور الناخبين. وقد سلط 
الضوء أيضاً على أنه في الحالة التونسية، حيث كان نظام 
الحصة النسبية )الكوتا) قائماً بما يجبر األحزاب على التبديل 
بين المرشحين من الرجال والنساء على قوائمهم االنتخابية، 
حصلت المرأة على نسبة أكبر من المقاعد البرلمانية، لكن 
على الرغم من ذلك، كانت الغالبية العظمى من المرشحات 
اإلسالمي.  النهضة  حزب  إلى  ينتمين  انتخابهن  تم  الالئي 
وأضاف حامد قائاًل إنه على الرغم من استخدام نظام الحصة 
النسبية في مصر، كان %90 من النساء الفائزات بالمقاعد 
البرلمانية ممثالت عن حزب النور األكثر تشدداً. وهنا يمكن 
لقيم  بغضنا  أو  قبولنا  النظر عن  بغض  أنه  إلى  نخلص  أن 
فإن  المرأة،  حقوق  عن  تدافع  التي  الليبرالية  األحزاب 
المجتمعات أنفسها ترفض تلك القيم التي هي بعيدة كل البعد 

عن أن يتبناها أغلب السكان.
تقول ياسمين جالل، التي عملت لسنوات بإحدى المنظمات 
غير الحكومية التي توفر الدعم للمرأة المصرية في المناطق 
الريفية، عند شرحها لهذه الظاهرة: "حين نتحدث إلى بعض 
واقعات  أنهن  لهن  لنوضح  النساء  من  المستضعفة  النماذج 
تحت وطأة نوع من الظلم أو أن عليهن المطالبة بحقوقهن، 
ويستحيل  آخر.  كوكب  من  أننا  لو  كما  إلينا  ينظرن  فإنهن 
فمعظمهن،  اللغة.  هذه  استخدمنا  إذا  معهن  التواصل  مطلقاً 
على سبيل المثال، يفضلن البقاء متزوجات يتحملن الضرب 
أن  والحقيقة  عنهم".  االنفصال  على  يوم  كل  أزواجهن  من 
الذكورية تضرب بجذورها عميًقا  والقيم  المحافظة  المبادئ 
بين النساء والرجال على حد سواء. عزة الجرف، على سبيل 
المثال، إحدى 8 ممثالت عن المرأة تم انتخابهن في البرلمان 
التابع  والعدالة  الحرية  حزب  عن  ممثلة  وهي  المصري، 
لإلخوان المسلمين، كان لها العديد من التصريحات المناهضة 
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أنها شخصياً  أعلنت بوضوح  وقد  أكبر.  المرأة حرية  لمنح 
تعارض قانون الُخلع، وهو قانون تم تمريره في عام 2000 
من شأنه أن يتيح للمرأة إنهاء الزواج إذا تنازلت عن جميع 
حقوقها التي تترتب عليه، ووصفته بأنه قانون يشجع الطالق، 
للجرف  فإنه يعمل ضد وحدة األسرة. كذلك، كان  وبالتالي 
العديد من التعليقات المثيرة للجدل بشأن القانون الذي يحظر 
ختان اإلناث، مؤكدة على أن ذلك القانون لم يكن ضرورياً.

نظرة نقدية للمبادئ الذكورية

تؤيد  التي  الجماعات  أيديولوجيات  عن  وبعيداً  الواقع،  في 
أكبر  مساحة  ثمة  سيكون  أنه  فكرة  فإن  السياسي،  اإلسالم 
الوقت  في  السياسية  التوجهات  وإدراك  اآلراء  عن  للتعبير 
الحالي، جعلت الروح الذكورية التي كانت متجذرة بقوة في 
أخرى.  مرة  الظهور  تعاود  بعيد  منذ زمن  المجتمعات  هذه 
له  اإلسالمي  العربي  المجتمع  في  المرأة  قمع  أن  والحقيقة 
والدين  الذكورية  كالقيم  صور  في  بشدة  عميقة  جذور 
المجتمع  وطبقات  األعراق  بين  والعالقات  واالستعمار 
وضع  إلى  النظر  المستحيل  ومن  ذلك.  غير  إلى  المختلفة، 
البنية  مالحظة  دون  واإلسالمي  العربي  العالم  في  المرأة 
التي تعزز من  المجتمعات  التي قامت عليها تلك  العسكرية 
بل وحتى  ونشر،  إنتاج  تعيد  األخيرة  وتلك  الذكورية.  القيم 

إضفاء صبغة الوجود المؤسسي على تبعية المرأة. 

فإن مبادئ الذكورية السائدة في العالم العربي 
تتحول باستمرار ضد المرأة، وتحاول معاقبتها 
بأبشع األساليب وأكثرها قسوة إذا تجرأت على 
التحدث أو التساؤل بشأن األدوار والتسلسل 
الهرمي القائم التبعية ُمطالبة بتغيير الوضع 

الراهن

كما نعلم جيداً، فإن ظاهرة الديمقراطية وممارسة الحريات 
يتم هضمها  لم  ممارسات  هي  التعبير  حرية  مثل  األساسية 
سوى  تشهد  لم  منطقة  وهي  العربي،  العالم  في  تام  بشكل 
االستبداد والطغيان على مدار قرون. ومن الواضح أن حقيقة 
وطأة  تحت  مستمر  بشكل  يعيشون  األشخاص  هؤالء  أن 
التسلط تنعكس أيضاً على العالقات بين الذكور واإلناث، مما 
يخلق سلسلة هرمية قائمة على عالقة التبعية داخل العائالت 
للرجل  تابعين  والطفل  المرأة  تكون  أن  يجب  حيث  نفسها، 

البنات  بين  تمييز  هناك  ذلك،  على  عالوة  الحال.  بطبيعة 
واألوالد ابتداء من سن معين. وبشكل تقليدي، نعلم جميعاً أننا 
نعيش في عالم حيث ال يمكن للنساء االضطالع بدور قيادي. 
فمند وقت مبكر، يتم تلقين البنات االلتزام بموقف الرضوخ 
واإلذعان تجاه الرجال داخل العائلة. وفي بعض األحيان يتم 
مع  المناقشات  خالل  نباهتهن  إبداء  عدم  على  أيضاً  حثهن 
موقف  اتخاذ  عدم  كله،  هذا  وفوق  الرجال،  من  شركائهن 
انتقادي تجاههم. تضيف ياسمين بلهجة حادة، فتقول "منذ سن 
مبكرة جداً، يتم تعليمنا االضطالع بأدوار مختلفة تماماً داخل 
المجتمع. فدور المرأة يتمثل في أن تصبح زوجة وأماً، في 
على  قادراً  الرجل تطوير مهاراته كي يكون  حين أن على 
فتقول  ما". وتستطرد  يوماً  به  عائلة خاصة  وتكوين  العمل 
"إن مجتمعاتنا تعيد إنتاج الديناميكية التي نعيش في ضوئها 
بمبادئ  التمسك  شديدة  تكون  أنها  بمعنى  األسرة.  داخل 
وجهة  ومن  األبوية".  الرعاية  بمظلة  والتمسك  الذكورية 
نظرها، فإن هذه المظلة األبوية كانت حاضرة أيضاً حتى في 
حيث  العربي،  الربيع  أحداث  السياسية ضمن  االحتجاجات 
رأينا الرجل والمرأة يدعم أحدهما اآلخر خالل المواجهات، 
السيَّما خالل أكثر المواجهات عنفاً مع قوات الشرطة التابعة 
للدكتاتور. وتؤكد ياسمين جالل على ذلك فتقول "في الحقيقة، 
التي  والمرأة  الرجل  بين  التضامن  روح  من  الرغم  على 
سادت األجواء بميدان التحرير، لم يشعر المرء أبداً أن كليهما 
فتضيف  القول  ذلك  لتفسر  تمضي  ثم  المساواة"  قدم  على 
فتيات  باألمان  نشعر  كنا  التحرير،  ميدان  في  أننا  "صحيح 
بسبب  يحدث  لم  ذلك  لكن  للمضايقات.  نتعرض  ولم  ونساء 
ألن  ذلك  حدث  فقد  العكس،  على  بل  متساويين،  كوننا 
المتظاهرين من الذكور كانوا يعتقدون أن عليهم حماية النساء 
من الهجمات التي تشنها قوات الشرطة. وهذه طريقة أخرى 

للتعبير عن إيمانهم بالمظلة األبوية".
بعيداً عن "المظلة األبوية الودية" التي تحدثت عنها ياسمين 
العربي  العالم  في  السائدة  الذكورية  مبادئ  فإن  سبق،  فيما 
بأبشع  معاقبتها  وتحاول  المرأة،  ضد  باستمرار  تتحول 
األساليب وأكثرها قسوة إذا تجرأت على التحدث أو التساؤل 
بشأن األدوار والتسلسل الهرمي القائم التبعية ُمطالبة بتغيير 
هناك  كان  العربية،  االنتفاضات  وخالل  الراهن.  الوضع 
العديد من األمثلة المخجلة في هذا الصدد. ففي مصر، على 
سبيل المثال، في 8 مارس )آذار) 2011، وصلت ناشطات 
بالفتاتهن  التحرير  ميدان  إلى  النسائية  الجماعات  من 
وملصقاتهن، وما لبثن أن تمت محاصرتهن وتوجيه اإلهانات 
لهن، بل ومهاجمتهن من ِقَبل حشود من الرجال ممن بدا أنهم 
بحقوقهن.  للمطالبة  في مظاهرات  لفكرة رؤيتهن  رافضون 
على  يزيد  ما  التحرير،  بميدان  اليوم  ذلك  في  هناك،  كان 



20
12

ي 
سط

تو
الم

87
ف

مل
أو  مجموعات  تمثل  األقل  على  صغيرة  مجموعات  عشرة 
فئات مختلفة من المجتمع، كالعمال أو االتحادات التجارية. 
ومع ذلك تمت مهاجمة مظاهرات النساء دون سواها، حيث 
المشاِركات بها لتحرشات جسدية وهتافات تحمل  تعرضت 

شعارات مثل: "ُعدن إلى المطبخ، فذلك هو مكانكن!"

كسر حاجز الصمت

ما هو أسوأ من ذلك، أنه في 9 مارس )آذار) 2011، كان 
المرأة،  ضد  العنف  لتجدد  مسرحاً  أيضاً  التحرير  ميدان 
وكانت هذه المرة من خالل "كشوف العذرية" المشينة. في 
ِقَبل  النساء من  ناشطة من  القبض على 18  تم  اليوم،  ذلك 
المتحف  إلى  اقتيادهن  جرى  ثم  ومن  المصري،  الجيش 
المصري. وقد كان تواجدهن في الميدان خالل اليوم التالي 
بالمساواة  ليوم 8 مارس )آذار) من أجل مواصلة المطالبة 
بين الجنسين. وكان من بين هؤالء الناشطات المحتجزات، 
الناشطة سلوى الحسيني، وهي مصففة شعر تبلغ من العمر 
20 عاماً، وكانت أولى من تحليَّن بالشجاعة للحديث عما ألمَّ 
وكنا  مكبلة  أيدينا  "كانت  لسانها  على  جاء  مما  وكان  بها. 
نتعرض للضرب بالعصي والهراوات فضاًل عن الصدمات 
الكهربية في الصدر واألرجل، وكانوا ينادوننا بالعاهرات". 
وفي وقت الحق، تم إجبارها على خلع مالبسها بشكل كامل 
أمام الضباط الحاضرين في الموقع، ومن ثم خضعت "لكشف 
كان ضابطاً)  أنه  بعد  فيما  )ُعرف  بواسطة رجل  العذرية" 

يرتدي الزي الرسمي. 
سميرة إبراهيم، كانت أيضاً ضمن أولئك الشابات المحتجزات. 
وهي تبلغ 25 عاماً، وخضعت لإلذالل ذاته الذي تعرضت 
له سلوى وغيرهما. ولكن الفارق هنا هو أنها كانت تتحلي 
بالشجاعة لرفع دعاوى ضد هذه العصابة، حيث تلقت دعماً 
من والدها، وهو معارض سابق لنظام مبارك كأحد أعضاء 
األصولية.  اإلسالمية  الحركات  إحدى  اإلسالمية،  الجماعة 
ولعدم تلقيها الدعم من أحزاب سياسية أو منظمات أو وسائل 
لعمليات  مباشرة  تعرضت  إنها  قيل  البداية،  في  إعالمية 
مجهولين  أشخاص  من  هاتفية  مكالمات  تلقت  كما  تخويف 
يهددونها بالقتل. جدير بالذكر أن العديد من الرموز البارزة، 
بمن فيهم بعض أولئك الداعمين للثورة، طلبوا من سميرة في 
بداية األمر سحب تلك الدعاوى. لكنها رفضت ذلك، وعزمت 

على عدم الرضوخ أمام التهديدات.
ومع أن سميرة لم تتلَق الدعم في البداية سوى من عدد قليل 
من النشطاء، إال أنها نجحت تدريجياً في حشد الرأي العام 
لصالحها في جميع أنحاء العالم. وكانت نتيجة ذلك أنه على 

الرغم من الرفض المتكرر من جانب الجيش المصري، الذي 
لم يعترف رسمياً بإجراء كشوف العذرية تلك، فقد نجحت في 
انتزاع اإلعالن بعدم قانونية إجراء هذا الكشف، من جانب 
األول)  )كانون  ديسمبر   27 في  العليا  اإلدارية  المحكمة 
ساحة  في  لسميرة  انتصار  أول  هذا  ل  شكَّ وقد   .2011
المحاكم، لكن لسوء الحظ أعقب هذا النصر هزيمة في جانب 
آخر، حيث تمت إحالة القضية إلى المحكمة العسكرية التي 
هت  قامت بمحاكمة الضابط صاحب هذه الواقعة، والذي وجَّ
التهم  المحكمة من جميع  إليه سميرة إصبع االتهام، وبرأته 

المنسوبة إليه. 
لم تتمكن سميرة من الحصول على تعويض قانوني أو مادي 
في مصر، لكنها عازمة على التوجه بقضيتها إلى المحكمة 
المستويات  على  أنها  فاألكيد  ذلك،  على  عالوة  الدولية. 
األخالقية والعامة ظهرت في صورة المنتصرة. وبناًء عليه، 
)نسيان)  أبريل   17 في   (Time( "تايم"  مجلة  قامت  فقد 
2012 بإدراجها ضمن قائمتها التي تضم الـ 100 شخصية 
األكثر تأثيراً خالل العام. "يتطلب األمر شخصاً قوياً للمطالبة 
بالحق في مواجهة النبذ واألعراف المجتمعية. تمثل سميرة 
نموذجاً لمواجهة الخوف، وقد وصل األثر الذي أحدثته بعيداً 
خارج حدود مصر. يتطلب األمر فقط أن تتكلم سيدة واحدة 
التي ستجد  لها  بدون خوف، وستجد آالف اآلذان الصاغية 

فيها اإللهام الذي يحركها من حول العالم" 

فاليوم، االختيار متروك لها، إما بقبول الوضع 
الراهن لمسار األشياء، أو مواصلة الكفاح في 

سبيل الحصول على حقوقها وكرامتها

إيمان  كانت  المثال،  سبيل  على  ليبيا،  في  آخر،  مكان  في 
الُعبيدي، سيدة أخرى وقعت ضحية لالعتداء الجنسي في ظل 
لديها  األخرى  هي  وكانت  الديكتاتوري،  القذافي  نظام  حكم 
للخطر  حياتها  وتعريض  الصمت  حاجز  لكسر  الشجاعة 
بإخبار العالم بشأن التعذيب واالعتداء الذي تعرضت له. هذه 
السيدة البالغة من العمر 32 عاماً، وهي من مدينة طبرق، تم 
اعتقالها عند حاجز على الطريق بسبب لهجتها التي أظهرت 
أنها من المنطقة التابعة للثوار. ويقال أنها تم احتجازها على 
مدار يومين، حيث تم اغتصابها من ِقَبل حوالي خمسة عشر 

رجل، وقد ضربوها أيضاً وتغوطوا وتبولوا عليها.
من  كبير  بقدر  والحيوية  بالعزم  المليئة  إيمان  استعانت 
ودخول  األمنية  النقاط  عبور  في  للنجاح  والحيلة  الشجاعة 
الفندق في طرابلس حيث قابلت الصحفيين الدوليين. أرادت 
لما  روايتها  تسجيل  الموقع  في  اإلعالمية  الوسائل  طواقم 
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تعرضت له بالكاميرات. فسجلت هذه الكاميرات أيضاً مشاهد 
مزعجة لطريقة توقيفها من قبل طاقم العمل بالفندق )الذي بدا 
بوضوح أنه كان ينتمي لخدمة األمن الليبي)، وأيضاً تغطية 
وكانت  حديثها،  مواصلة  من  لمنعها  أسود  بغطاء  رأسها 
المشاهد تتحدث عن نفسها لتعبر عن مقدار الحواجز والعوائق 
الحظر  بكسر  قرارها  اتخذت  حال  سيدة  أي  تواجهه  الذي 
والدفاع عن شرفها على المأل. ولكن، برغم أبعاد التحديات 
الُعبيدي  إيمان  أو  المصريات  الناشطات  على  كان  التي 
ذات  وكانت  ُسمعت صرخاتهن وصيحاتهن  فقد  مواجهتها، 
للحكومات  هذا  أظهر  وقد  العالم.  أنحاء  جميع  في  صدى 
اآلن  من  أنه  المختلفة  البلدان  في  الحكم  ة  ُسدَّ في  المتواجدة 
يتم  التي  االنتهاكات  عن  علناً  التحدث  يتم  سوف  فصاعداً 

ارتكابها ضد المرأة بموافقة من الحكومة. 

رؤى

في ضوء هذا السيناريو المعقد الذي أسهمت في صياغته تلك 
التغيرات في العالم العربي، فإن السؤال األساسي الذي يبرز 
هنا هو كيف ستستمر هذه التغيرات في التأثير على وضع 
المرأة  الذكورية وخضوع  المبادئ  أن  اعتقدنا  وإذا  المرأة. 
المفروض  التسلط  أنتجه  الذي  الهرمي  للتسلسل  نتيجة  كانا 
فبإمكاننا على  الزمن،  المنطقة خالل عقود من  على سكان 
األقل أن نتوقع حدوث تغير تدريجي في العالقات الديناميكية 
بين الرجل والمرأة مع بروز نظام يسود فيه احترام الحريات 

األساسية. فعلى النقيض من التسلط، تتيح الديمقراطية مساحة 
الستطالع الوضع الراهن والمقاومة ضد الظلم. وبالطبع، ال 
تزال  التغيير. ال  هذا  تحقيق  أمام  كثيرة  هناك عقبات  تزال 
المبادئ  أن  عن  فضال  والتقاليد،  القديمة  التفكير  طرق 
المحافظة حاضرة بقوة بحيث يمكنها عرقلة عملية التغيير في 

أي وقت، ومن ثمَّ فرض منطق التسلسل الهرمي العتيق.
في جميع األحوال، سوف يعتمد التقدم نحو نظام جديد على 
المرأة نفسها. فاليوم، االختيار متروك لها، إما بقبول الوضع 
الراهن لمسار األشياء، أو مواصلة الكفاح في سبيل الحصول 
على حقوقها وكرامتها. ويمكن للمرء أن يرى بوضوح أن 
النساء، مثل سلوى وسميرة وإيمان قد اخترن التحدث عما 
من  العديدات  تظل  حين  )في  اعتداءات  من  له  تعرضن 
الموضوع  هذا  طرح  على  وأصررن  صامتات)،  أمثالهن 
يقاومن  إنهن  المجتمع.  ِقَبل  من  وإدانته  المفتوح  للنقاش 
من  حقيقية  مشكلة  عن  التحدث  ورفض  واإلنكار  الصمت 
فقط  وهكذا  علناً،  بوجودها  تقرُّ  برؤية  المجتمع  مشكالت 
يكون المجتمع قادراً على تغيير الوضع. لهذا، فإننا عند هذه 
للتغيير كهؤالء  إلى عوامل أخرى  الحاجة  النقطة في أمسِّ 
الشابات الثالثة. وهنا نذكر كاتب المقاالت المصري الشاب 
المشهور، بالل فضل، الذي كتب مؤخراً عن ظاهرة التحرش 
والعنف ضد المرأة، والذي بدا في زيادة عقب الربيع العربي 
النساء برفع أصواتهن والتحدث دون  مباشرة، حيث طالب 
وقد  المجتمع.  داخل  ومكانتهن  كرامتهن  عن  للدفاع  خوف 
عبَّر عن ذلك بقوله "إذا لم تفعلن هذا بأنفسكن، فليس هناك 

من سيفعله من أجلكن". 
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نادين عبد هللا
 باحثة

 منتدى البدائل العربي للدراسات )AFA(، القاهرة
 ،)IEP( باحثة دكتوراة، معهد الدراسات السياسية 

)Grenoble( غرونوبل

جاءت "الثورة المصرية في 25 يناير )كانون الثاني)" تحت 
سنوات  عشر  بعد  إنسانية"  "عيش – حرية – كرامة  شعار 
فقط من اندالع موجتين من االحتجاجات الكبرى التي أدت 
وظهور  المصري  السياسي  المشهد  في  عميق  تحول  إلى 
من  الدورات  هذه  تقسيم  ويمكن  جديدة.  اجتماعية  ضغوط 
االحتجاجات إلى فئتين كبيرتين. الدورة األولى، التي كانت 
حيث   ،2006 إلى   2004 من  واستمرت  بحتة،  سياسية 
تجسدت أساسا في تأسيس الحركة المصرية من أجل التغيير 
المعروفة باسم "كفاية". وقد ساهمت هذه الحركة في تنظيم 
تحت  الشوارع  في  االحتجاجات  من  رئيسية  موجات  عدة 
شعار: "ال للتمديد، ال للتوريث"، وهو ما يعني: "ال الستمرار 
]السلطة البنه[". رغم ظهورها  لتوريث  ]حكم مبارك[ وال 
أنها كانت نخبوية في األساس  كحركة مبتكرة وملهمة، إال 
ولم تنجح في تشكيل قاعدة اجتماعية واسعة. ولذلك لم يكن 
من المفاجئ اندالع دورة ثانية من االحتجاجات بين عامي 
2005 و2006 بسبب القضايا االجتماعية المرتبطة ببعض 
العمال  مثل  المصري،  المجتمع  من  معينة  وفئات  المهن 
والموظفين والمعلمين والسائقين.... حيث كان المتظاهرون 
بحتة  ومالية  اقتصادية  صبغة  ذات  يومية  بمطالب  يهتفون 
ولكنها  األجور)،  وزيادة  عالوات  على  الحصول  )مثل 
التحرر  سياسات  تعميم  بسبب  إلحاحا  أكثر  أصبحت 
االقتصادي. كما ظهر أيضا هذا النوع من االحتجاجات في 
"شركة مصر للغزل والنسيج" الواقعة بالمحلة الكبرى، وهي 
عن  الشركة  توقفت  حيث  القاهرة.  شمالي  صناعية  مدينة 
العمل لمدة ثالثة أيام إثر إضراب عام نّظمه 24 ألف عامل.
والطبول  الهتافات  إيقاع  على  الصاخبة  المظاهرات  وأبانت 

والالفتات عن عزم وإصرار المضربين. حيث تجمع العمال 
يهتفون: "شهران، شهران" )إشارة إلى راتب شهرين إضافيين 
لم يحصلوا عليه). وتلت هذه اإلضرابات حركات إضرابية 
أخرى في عامي 2007 و2008. كان لحشد أجراء شركة 
عدد  في  كبيرة  زيادة  إلى  أدى  ما  "العدوى"،  تأثير  المحلة 
االحتجاجات االجتماعية بين عامي 2006 و2010. في هذا 
الثلج، وتمتد من  السياق، بدأت االحتجاجات تكبر مثل كرة 
تضاعفت  أخرى.  إلى  للنسيج  ورشة  ومن  آخر  إلى  مصنع 
معظم  اجتاحت  ظاهرة  تشكل  أصبحت  بحيث  المظاهرات 
أرجاء مصر. وهكذا، ارتفع عدد االحتجاجات االجتماعية من 
266 احتجاجا في 2006 إلى 614 احتجاجا عام 2007 
عام 2009،  عام 2008. خالل  في  احتجاجا  وإلى 630 

شهدت مصر ما ال يقل عن 609 مظاهرة.
بعد اندالع انتفاضة 25 يناير )كانون الثاني)، لم يتراجع عدد 
شهد  فقد  ذلك،  من  العكس  على  بل  االجتماعية،  الحركات 
ارتفاعا غير مسبوق، ليصل في بعض األحيان إلى ما يقرب 
اليوم الواحد. بين 12 و14 فبراير  من 200 مظاهرة في 
)شباط) )بعد استقالة الرئيس مبارك في 11 فبراير/ شباط)، 
اليوم  في  مظاهرة   60 إلى   40 عن  يقل  ال  ما  تسجيل  تم 

الواحد في أرجاء كثيرة من البالد.
في هذا السياق، سنحاول اإلجابة على السؤال التالي: كيف 
أثّر تغير السياق السياسي بعد 25 يناير )كانون الثاني) على 

خصائص وأشكال االحتجاجات االجتماعية في مصر؟
ثالثة  إلى  المقالة  هذه  تقسيم  تم  السؤال،  هذا  على  لإلجابة 

أجزاء رئيسية:

الحركات  خصائص  على  سنرّكز  األول،  الجزء  في   ▪
التي  الخمس  السنوات  خالل  حدثت  التي  االجتماعية 
سبقت الثورة والتي تخلت بعد ذلك عن التنسيق مع اتحاد 
النقابات المناهض لالحتجاجات. حيث سنبرهن على أن 
هذه الحركات، بسبب السياق السياسي في ذلك الوقت، 
بحتة.  اقتصادية  مطالب  حول  رئيسي  بشكل  تمحورت 

صحوة المجتمع المدني في البحر المتوسط

 االحتجاجات االجتماعية في مصر قبل وبعد 
ثورة 25 يناير )كانون الثاني(: تأمالت في تطور 

أشكالها وخصائصها
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البد من اإلشارة إلى أن المتظاهرين الذين لم تكن لدى 
معظمهم أي انتماءات سياسية رفضوا االندماج مع القوى 
السياسية التي لم تكن تشاركهم نفس األهداف. وباإلضافة 
إلى ذلك، فقد كانوا منعزلين تماما عن بعضهم البعض. 
كما سنثبت أن هذه الخصائص كانت جزًءا من استراتيجية 

البقاء لمواجهة نظام مبارك.
في الجزء الثاني، سنحلل الشكل الذي اتخذته االحتجاجات   ▪
االجتماعية خالل أحداث 25 يناير )كانون الثاني)، وال 

سيما التطورات التي شهدتها بعد ذلك.
في الجزء الثالث، سنحاول وصف تطور االحتجاجات   ▪
االجتماعية في سياق االضطرابات السياسية التي هزت 
البالد بعد 25 يناير )كانون الثاني). حيث سنعرض، من 
جهة، أن االحتجاجات االجتماعية لم تكن معزولة تماما 
عن القوى السياسية – حيث أنها تشترك في نفس الهدف 
أخرى،  جهة  ومن  الثورة –  أهداف  تحقيق  الرئيسي: 
شكل  إلى  "حراك"  شكل  من  تدريجيا  انتقلت  كيف 
نقابات  إنشاء  أكثر، وذلك خصوصا بفضل  "مؤسسي" 
جديدة مستقلة عن االتحاد الرسمي. وهكذا، فبعدما كانت 
جاهدة  اليوم  االجتماعية  االحتجاجات  تحاول  معزولة، 

إعادة تجميع نفسها في اتحاد جديد للنقابات.

االحتجاجات االجتماعية قبل 25 يناير )كانون الثاني( 
)2005-2011(: هيمنة منطق قائم على األصناف 

المهنية/ االقتصادية؟

اتسمت االحتجاجات االجتماعية بثالث سمات رئيسية ترتبط 
بشكل مباشر بالسياق السياسي الذي ظهرت فيه:

1. الظهور خارج أي إطار مؤسسي )مثل المنظمة الرسمية 
لنقابات العمال)

لم يتم تنظيم أي من االحتجاجات االجتماعية التي اندلعت في 
عامي 2005 و2006 من قبل النقابات العمالية. ولم يتواَن 
االتحاد العام لنقابات ُعّمال مصر )ETUF) – االتحاد النقابي 
قاسية ضد هذه االحتجاجات  انتقادات  الرسمي – في توجيه 
االجتماعية، مبيًنا تحيزه إلى جانب الحكومة. وقد اتضح هذا 
الموقف المؤيد للحكومة جلًيا خالل المفاوضات التي أجريت 
مع ُعّمال المحلة في سبتمبر )أيلول) 2007 إلنهاء اإلضراب. 
حيث كان رئيس االتحاد العام لنقابات عّمال مصر ضمن الوفد 
الُعّمال. وفي هذا  بالتفاوض حول مطالب  المكلَّف  الحكومي 
الصدد، كشف رد فعل النقابات دور االتحاد الرسمي الذي كان 

يخدم في المقام األول مصالح النظام المصري بدال من الدفاع 
عن مصالح الُعّمال.

2. الصبغة غير السياسية لالحتجاجات االجتماعية

رئيسي  بشكل  االجتماعية  االحتجاجات  حركات  تمحورت 
حول مطالب اجتماعية ذات طبيعة ميكرواقتصادية اقتصرت 
العمل  ظروف  وتحسين  المتأخرة  باألجور  المطالبة  على 
وتفعيل تأمين صحي حقيقي... وبعبارة أخرى، فإن المطالب 
أي  تحمل  تكن  لم  االحتجاج  بها حركات  تهتف  كانت  التي 
صبغة سياسية. كما أن المضربين لم يسعوا إطالقا إلى تغيير 
في  تكمن  استراتيجيتهم  كانت  البالد:  في  السياسية  المعادلة 
االقتصادية،  مطالبهم  لتحقيق  الحكومة  على  الضغط  مجرد 
دون معارضة السياسة االقتصادية للنظام. وهذا راجع إلى 

ثالثة عوامل رئيسية:

وضع  قد  مبارك  نظام  كان  مبارك:  نظام  استراتيجية  أ. 
االجتماعي  المجال  يندرج ضمن  ما  بين  واضًحا  خًطا 
وما يدخل في إطار المجال السياسي ألنه كان يعتقد أن 
أي خلط بين االثنين يشكل خًطا أحمر ال يمكن تجاوزه. 
مؤتمرات  تنظيم  السياسية  لألحزاب  يمكن  كان  حيث 
التي  الحرية،  هذه  ولكن  النظام.  فيها  تنتقد  وندوات 
يعتبرها الكثيرون مكتسبة، كانت تُمنح مقابل االستغناء 
التام عن بناء قاعدة اجتماعية. كما أن المضربين كان 
وانتقاد  االقتصادية  حقوقهم  بانتهاك  بالتنديد  لهم  يُسمح 
سياسات الحكومة علًنا خالل االعتصامات والمظاهرات 
عدم  عليهم  كان  المقابل،  في  ولكن  ينظمونها،  التي 
طائلة  تحت  االجتماعية  مطالبهم  دائرة  من  الخروج 
تكن  لم  االجتماعية  فاالحتجاجات  للقمع.  التعرض 
مطالبهم  مع  تسامح  قد  النظام  أن  صحيح  مخطئة: 
االقتصادية، ولكنه في المقابل لم يكن ليقبل بأن تتحول 

إلى مطالب سياسية. هكذا كانت قواعد اللعبة.
عدم وجود عالقة بين االحتجاجات "االجتماعية" والقوى  ب. 
قاطع  بشكل  اإلضراب  حركات  رفضت  "السياسية": 
جميع  وواجهت  معارضة،  سياسية  قوة  بأي  االرتباط 
المحاوالت التي كانت تهدف إلى تسييس مطالبها. وفي 
هذا الصدد، ال بد من اإلشارة إلى أن كمال أبو عيطة، 
التابع  العقارية  الضرائب  موظفي  حركة  في  القيادي 
تسييس  لتجنب  كبيًرا  مجهوًدا  بذل  "الكرامة"،  لحزب 
حركة "االحتجاجات االجتماعية" التي يديرها. وقد زاده 
ُشهرة الشعار الذي أطلقه: "ال يهمنا إن بقي مبارك في 
السلطة أو استقال، ما يهمنا هو رفع األجور". كما ذكرنا 
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في النقطة األولى، تمكن النظام من فرض نوع من عدم 
هذه  أن  غير  الحركات.  هذه  على  القسري  التسييس 
شامل  تحليل  إلجراء  ذاتها  حد  في  تكفي  ال  الفرضية 
كان  المعسكرين  بين  التحالف  غياب  أن  كما  للوضع. 
البالد:  في  سياسية  معارضة  وجود  لعدم  راجعا  أيضا 
بسبب أوجه القصور الهيكلية وسلوكها غير الديمقراطي، 
كانت األحزاب السياسية ضعيفة وغير قادرة على إنشاء 
االحتجاج  حركات  أدركت  لذلك،  هيكلية.  روابط 
االجتماعي أن أي تحالف مع األحزاب السياسية لن يكون 
النظام  ألن  ذلك  أيضا،  وخطيرا  بل  فقط،  الفائدة  عديم 
سيلجأ ربما عندئذ إلى القمع. وقد عزز إضراب 6 أبريل 
حاول  األولى  وللمرة  النظرية.  هذه   2008 )نيسان) 
اإللكترونية  المواقع  عبر  ناشطون  مصريون  شباب 
الدعوة إلى إضراب وطني تضامنا مع إضراب المحلة 
االقتصادية  بحقوقهم  والمطالبة  سخطهم  عن  لإلعراب 
القمع  نهاية  أساسي:  سياسي  مطلب  إلى  باإلضافة 
السلطوي ألحزاب المعارضة. غير أن هذه الدعوة لم تُثر 
فقط انتباه جهاز أمن الدولة الذي حّول المدينة إلى ثكنة 
عسكرية حقيقية، ولكن دفعت أيضا برئيس االتحاد العام 
لنقابات ُعّمال مصر إلى إجبار زعماء االتحاد على توقيع 
وثيقة يتعهدون فيها بحل اإلضرابات. إذا كانت حركات 
اإلضراب والمطالب االقتصادية التي كانت تنادي بها قد 
هذه  فإن  الوطنية،  التعبئة  من  نوع  بلورة  على  شجعت 
األخيرة ساهمت في خنق المطالب االجتماعية من خالل 
عن  البعد  كل  بعيدة  سياسية  أهداف  خدمة  في  وضعها 
كل  فعلت  النقابية  فالحركة  إذن  المضربين.  مطالبات 
بأن  مؤكدة  السياسية،  األحزاب  عن  بعيدة  لتبقى  شيء 
قوى المعارضة حاولت تحويل اإلضراب لصالحها من 
خالل تحويل حركة تنادي بمطالب اقتصادية إلى مظاهرة 

سياسية تخدم فقط مصالح قوى المعارضة.
النظام  هذا  أدى  االجتماعية:  االحتجاجات  قادة  أسلوب  ج. 
السياسي إلى والدة نوع جديد من القادة تحت اسم "قيادة 
الخدمات". حيث ال يستمد هؤالء القادة شرعيتهم انطالقا 
من قدرتهم على تلبية مطالب العّمال على المدى الطويل، 
لسياسته  هيكلية  مراجعة  تفعيل  إلى  النظام  بدفع 
االقتصادية، ولكن انطالقا من قدرتهم على التوصل إلى 
التزامات تحقق مكاسب سريعة وإن كانت جزئية بالنسبة 
للعمال، كما يتضح ذلك من هذه التصريحات التي أدلى 
بها السيد حبيب، أحد القادة النقابيين في المحلة: "يكمن 
دورنا في تلبية المطالب االقتصادية لزمالئنا. بناء على 
مكاسب  لهم  يجلب  الذي  القائد  هو  الجيد  القائد  ذلك، 
من  النوع  هذا  فإن  الحال،  بطبيعة  وسريعة".  ملموسة 

القادة يتحدث جيدا لغة السلطة ولغة العمال أيضا. إنهم 
والملموسة  السريعة  المادية  المكاسب  عن  يدافعون 
للعاملين. من جهته، لم يوافق النظام إال على تلك مطالب 
النقابة االقتصادية التي ال تشمل مراجعة هيكلية لسياسته 
االقتصادية. وبالتالي، مثل األحزاب السياسية، يبدو أن 
معظم الزعماء النقابيين متحالفون ضمنيا مع النظام من 

أجل الحفاظ على الوضع السياسي الراهن.

3. غياب العالقات الهيكلية بين حركات االحتجاج 
االجتماعية

أي  دون  معزولة  جزر  مثل  تظهر  الحركات  معظم  كانت 
تم   2007 )أيلول)  سبتمبر  في  أنه  صحيح  هيكلي.  رابط 
المحلة،  عّمال  مع  "تضامنا"  اإلضرابات  من  عدد  تنظيم 
)مدينتان  وَطْنطا  الدّوار  كفر  النسيج  شركتي  في  وخاصة 
هذه  فإن  ذلك،  ومع  الكبرى).  المحلة  من  بالقرب  تقعان 
اجتماعية  حركة  تشكيل  عن  تُسفر  لم  التضامنية  التعبيرات 
أوسع تجمع بين عدة حركات نقابية توحدها روابط هيكلية. 
منذ عام 2008، كان أهم مطلب بالنسبة للغالبية العظمى من 
العمال المصريين هو رفع الحد األدنى لألجور الوطنية إلى 

1200 جنيه مصري.

بالرغم من أن االحتجاجات االجتماعية لم تكن 
قادرة على التأثير على السياسة العامة 

للحكومة، إال أنها خلقت ديناميكية داخلية 
تساعد على التغيير السياسي، ما مهد الطريق 

لظهور حركة جماهيرية

هذه  بين  تحالفات  بناء  إلى  يؤدِّ  لم  المطلب  هذا  أن  غير 
ر عدم قدرتها على إجبار  الحركات المعزولة، وهو ما يفسِّ
الوضع مختلف  فهذا  إذن  المطلب.  تنفيذ هذا  الحكومة على 
تماما عن الذي شهدته، على سبيل المثال، بولندا في أواخر 
السبعينات من القرن الماضي. حيث سمحت الروابط الهيكلية 
البولندية  النقابية  الحركات  مختلف  بين  قائمة  كانت  التي 
 ،(Solidarnosc( "التضامن"  الشهيرة  الحركة  بتشكيل 

التي كانت بمثابة محرك التغيير في بولندا. 
االحتجاجات  أن  بالرغم من  أنه  إلى  اإلشارة  تجدر  وأخيرا، 
العامة  السياسة  على  التأثير  على  قادرة  تكن  لم  االجتماعية 
للحكومة، إال أنها خلقت ديناميكية داخلية تساعد على التغيير 
السياسي، ما مهد الطريق لظهور حركة جماهيرية: )أ) أدت 
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من  جديدة  مجموعة  ظهور  إلى  االجتماعية  االحتجاجات 
القادة  محل  حلّوا  للعمال،  وتمثيال  مصداقية  أكثر  الزعماء 
التقليديين. حيث اختفى هؤالء تماما بعد ثورة 25 يناير )كانون 
الثاني) وبعد تشكيل نقابات جديدة مستقلة عن المنظمة النقابية 
الموالية للحكومة؛ )ب) كسرت االحتجاجات االجتماعية في 
الوزراء  مجلس  مثل  القرار،  صنع  هيئات  وأمام  المصانع 
"المحرمات"  من  عددا  الشورى،  ومجلس  الشعب  ومجلس 
في  الثقة  االجتماعية  االحتجاجات  )ج) عززت  االجتماعية؛ 
قدرة االئتالفات والحركات على الضغط على النظام. وهو ما 
استوعبته حركات الشباب التي تشبعت بهذه القناعة وفّجرت 

ثورة 25 يناير )كانون الثاني).

تطور ثورة 25 يناير )كانون الثاني( واالحتجاجات 
االجتماعية

في  مشاركتها  خالل  من  االجتماعية،  االحتجاجات  خطت 
احتجاجات 25 يناير )كانون الثاني) الحاشدة، خطوة أخرى 
االحتجاجات  تطور  يتمحور  االنفتاح.  من  مزيد  اتجاه  في 
حول  الشعبي،  الحراك  دينامية  من  كجزء  االجتماعية، 

مرحلتين رئيسيتين.

المرحلة األولى )من 25 يناير/ كانون الثاني إلى 7 فبراير/
شباط): المشاركة الفردية

تميزت الحركة الجماهيرية في 25 يناير )كانون الثاني) منذ 
الطبقات  جميع  كانت  حيث  الشعبي.  بجانبها  ظهورها 
االجتماعية ممثلة، بما في ذلك الطبقة العاملة. ال شك في أن 
غالبية العمال شاركوا في المظاهرات بشكل منفرد بصفتهم 
مواطنين عاديين، وليس باسم أي حركة احتجاج اجتماعي. 
نفس  والموظفون  العمال  المتظاهرون  تبنى  فقد  وهكذا، 
الشعار: "الشعب يريد إسقاط النظام!"، رافضين أي مطلب 
والمساعدات  العالوات  بدفع  المتعلق  ذلك  )مثل  آخر  فئوي 
شهدت  الوضعية  هذه  ولكن  القطاعات).  لبعض  الممنوحة 
فبراير   8 في  العمل  العمال  استأنف  عندما  عميقا  تغييرا 

)شباط)، وهو ما يقودنا إلى المرحلة الثانية.

المرحلة الثانية )من 7 إلى 11 فبراير/ شباط): العصيان 
المدني

انطلقت المرحلة الثانية في وقت بدا فيه أن األمور بدأت تعود 
المظاهرات  بدأت  )شباط)،  فبراير  و8   7 طبيعتها:  إلى 

تتراجع وبدأت الحشود تنسحب تدريجيا من ميدان التحرير 
في القاهرة. ولكن، في الوقت نفسه، استأنف عدد كبير من 
العمال والموظفين في مختلف القطاعات اإلضراب مؤكدين 
بأنهم لن يعودوا إلى العمل حتى تتم استعادة حقوقهم المنتهكة. 
وقد نظم المضربون العديد من المظاهرات في جميع أنحاء 
للدولة،  البالد تسببت في شل االقتصاد والخدمات الرئيسية 
مما أدى إلى ظهور حالة من العصيان المدني. وأمام تزايد 
الطبقة  غيرت  للمظاهرات،  الجغرافي  والنطاق  الحشود 
الثورة. وفقا لصحيفة  بالكامل لصالح دعم  السياسية موقفها 
من  قليل  بعدد  الشعبية  االنتفاضة  اندلعت  اليوم،  المصري 
المظاهرات يوم 7 فبراير )شباط) في عدة محافظات، وتلتها 
20 مظاهرة في 8 فبراير )شباط) في 9 محافظات، ثم 35 
و65  محافظة   14 في  )شباط)  فبراير   10 في  مظاهرة 
مظاهرة في 11 فبراير )شباط)، وهو يوم رحيل مبارك. وقد 
شارك في هذه االحتجاجات االجتماعية أشخاص ينتمون إلى 
مرورا  العاملين  صغار  إلى  الفالحين  من  مختلفة،  فئات 
مطالب  كانت  حيث  والخاصة.  العامة  الشركات  بأجراء 
المتظاهرين تتمحور أساسا حول تحسين الظروف المعيشية 
التي  المطالب  وكذا  المتأخرة  األجور  ودفع  األجور  ورفع 
طالب بها المصريون بدون الحصول على أي نتيجة منذ عام 

.2006

ال شك في أن غالبية العمال شاركوا في 
المظاهرات بشكل منفرد بصفتهم مواطنين 
عاديين، وليس باسم أي حركة احتجاج 

اجتماعي

ال شك في أن المناخ الثوري أثّر على العاملين الذين شاركوا 
كما  الثورة،  دينامية  في  أعاله،  ذكرنا  كما  "فردي"،  بشكل 
الشركة  التي رفعها عّمال  الشعارات  يتضح ذلك من خالل 
المصرية لالتصاالت، التي تعتبر العنصر الحيوي الحقيقي 
النطالق موجة االحتجاجات االجتماعية التي اجتاحت البالد 
منذ 7 و8 فبراير )شباط). حيث انتقلت شعاراتهم من منظور 
اقتصادي بحت إلى المنطق السياسي. بدأ المضربون يرفعون 
في  المحتجون  يرفعها  التي  لتلك  مماثلة  سياسية  شعارات 
يريد  "الشعب  الشهير:  الشعار  يتصدرها  التحرير،  ميدان 
إسقاط النظام!". في 9 فبراير )شباط)، نظم سائقو النقل العام 
فيه  يعبرون  بيانا  الموضوع وأصدروا  نفس  بسبب  إضرابا 
عن تضامنهم مع الثوار في ميدان التحرير مطالبين برحيل 
مبارك. في 11 فبراير )شباط) )يوم تنحي مبارك)، شهدت 
من  جديدة  موجة  األخرى  المحافظات  من  والعديد  القاهرة 
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االحتجاجات. حيث هدد مئات اآلالف من العمال المصريين 
عن  معربين  "التحرير"،  ميدان  محتجي  إلى  باالنضمام 

تأييدهم التام لمطالب الثورة.

فرضت استراتيجية النظام القديم نفسها، حيث 
يتم التعامل مع مطالب العمال على أنها مجرد 

مسألة أمن داخلي يجب مراقبتها واحتوائها، 
وليس كمطالب اجتماعية يمكن معالجتها عن 

طريق تفعيل عقد اجتماعي جديد

االحتجاج  حركات  التزام  أن  سبق  مما  نستنتج  أن  يمكننا 
االجتماعي في إطار الديناميكية الثورية أحدثت تغييًرا عميًقا 
مما  االقتصادي،  المجال  تتعدى  تكن  لم  التي  مطالبهم  في 
مكنهم من ممارسة تأثير أكبر على الساحة السياسية. كما ال 
كانت  الحركات  لهذه  االقتصادية  المطالب  أن  إنكار  يمكن 
المحرك الرئيسي لمشاركتها في المظاهرات الحاشدة بمصر. 
ألنه من خالل هذه المطالب كانوا يعربون عن الحاجة إلى 

"العدالة االجتماعية" التي تعتبر أحد أهم مطالب الثورة.

االحتجاجات االجتماعية بعد ثورة 25 يناير )كانون 
الثاني(: نحو إطار عمل جديد؟

في  البالد  شؤون  إدارة  مهمة  وتوليه  الثورة  من  عام  بعد 
فبراير )شباط)، لم يستطع المجلس األعلى للقوات المسلحة 
تدهور  لمعالجة  محدد  مشروع  أو  واضحة  رؤية  بلورة 
الوضع االقتصادي للمصريين وتلبية مطالب العمال. كما أن 
األدنى  الحد  بعد  يقر  لم  المسلحة  للقوات  األعلى  المجلس 
من  بدال  عام 2007.  منذ  العمال  به  يطالب  الذي  لألجور 
يتم  حيث  نفسها،  القديم  النظام  استراتيجية  فرضت  ذلك، 
التعامل مع مطالب العمال على أنها مجرد مسألة أمن داخلي 
يمكن  اجتماعية  كمطالب  وليس  واحتوائها،  مراقبتها  يجب 
يضمن  جديد  اجتماعي  عقد  تفعيل  طريق  عن  معالجتها 
هذا  للجميع.  مقبول  معيشي  ومستوى  االقتصادية  الفرص 
باإلضافة إلى اعتماد حكومة رئيس الوزراء السابق عصام 
شرف قانون يجّرم اإلضراب بهدف إيقاف حركة اإلضرابات 
التي تفاقمت في البالد بعد الثورة، بسبب استمرار السياسات 
القمعية لنظام مبارك إزاء الحركة النقابية. ولكن هذا القانون 
لم يستطع وضع حد لإلضرابات، كما أن القمع لم يكن أبدا 

الوسيلة المثلى لمواجهة المطالب المشروعة.

من المهم التأكيد على أن االحتجاجات االجتماعية قد استفادت 
التجمع  حرية  قادت  السياسي.  للمشهد  الجزئي  التطور  من 
الثاني)  )كانون  يناير   25 بعد  الشعب  اكتسبها  التي 
االحتجاجات إلى التبلور نحو مزيد من المأسسة والتنسيق، 
المشار  السياسية  القوى  مع  أوثق  عالقة  إقامة  نحو  وأيضا 

إليها أدناه.

تشكيل النقابات المستقلة واالتحاد النقابي

لماذا اختار آالف العمال منذ عام 2006 التعبير عن أنفسهم 
عن طريق "حركات" احتجاجية خارج أي سياق "مؤسسي"؟
كان لدى العمال انطباع بأن المؤسسة التي من المفترض أن 
عمال  نقابات  اتحاد  مبارك،  عهد  في  مصالحهم  عن  تدافع 
الواقع مصالح  الدولة، تخدم في  التي تسيطر عليها  مصر، 
أدرك  الثاني)،  )كانون  يناير   25 بعد  السبب،  لهذا  النظام. 
بقاعدة  يتمتعون  الذين  االجتماعية،  االحتجاجات  زعماء 
اجتماعية متينة ومصداقية جيدة مع ناخبي دائرتهم، الحاجة 
إلى إضفاء الطابع المؤسسي على مطالبات حركتهم. ولهذا، 
كان ال بد من خلق نقابات مستقلة جديدة عن االتحاد الرسمي. 
كما ظهرت نقابات جديدة بسرعة البرق في جميع قطاعات 
االقتصاد )المزارعون، أجراء القطاع الخاص، سائقو النقل 
العام، العمال...). وباإلضافة إلى ذلك، إذا كانت فكرة إقامة 
روابط بين حركات االحتجاجات االجتماعية غائبة في ظل 
النظام السابق، فإننا نشهد اليوم إنشاء العديد من شبكات بين 
النقابات  زعماء  أعلن  السياق،  هذا  في  الجديدة.  النقابات 
اتحاد  أول  إنشاء  عن   ،2011 )آذار)  مارس  في  العمالية 
نقابي مستقل في مصر: االتحاد المصري للنقابات المستقلة. 
الهدف من وراء هذه الخطوة هو توفير بديل مستقل التحاد 
نقابات عمال مصر الذي تسيطر عليه الدولة. ويمثل االتحاد 
حاليا أكثر من 112 نقابة جديدة. كما أن مؤتمر عمال مصر 
الديمقراطي )EDLC)، الذي يمثل 246 نقابة جديدة، رأى 

النور في هذا السياق.
ولكن بالرغم من تشكيل منظمات تمثيلية حقيقية للعمال، لم 
النقابات  على  الشرعية  إلضفاء  قانون  مشروع  اعتماد  يتم 
المستقلة من ِقبل المجلس العسكري للقوات المسلحة كما لم 
تتم بعد المصادقة عليه من طرف مجلس النواب )المنتخب 
القانون األساسي إلى  قبل شهرين). حيث تم تقديم مشروع 
اإلدارة منذ ثمانية أشهر تقريبا من ِقبل وزير القوى العاملة 
المحترم أحمد البرعي. بعد دراسته، أحال المكتب التشريعي 
مشروع القانون إلى المجلس العسكري للقوات المسلحة منذ 
أربعة أشهر، ولكن القانون النهائي لم يتم سنه بعد. وتهدف 
النقابية  الحركة  تهميش  إلى  واضح  بشكل  اإلجراءات  هذه 
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بمنعها من توحيد صفوفها في إطار اتحاد مستقل قادر على 
تمثيل األجراء والتفاوض نيابة عنهم.

إننا أمام وضع خطير للغاية، ذلك ألنه في هذه الفترة االنتقالية 
نحو الديمقراطية، ال بد من تفعيل عقد اجتماعي جديد يرضي 
العاملين والدولة معا. وفي هذا الصدد، من المهم إلقاء نظرة 
إلى  االنتقال  مرحلة  خالل  والبرتغال.  إسبانيا  مثالي  على 
الديمقراطية، شهد هذان البلدان مئات االحتجاجات االجتماعية 
مثل تلك التي هزت مصر اليوم. على عكس البرتغال التي 
أثرت فيها االحتجاجات المتواصلة سلبًيا على عملية االنتقال، 
تأسيس شرعيتها عن طريق  اإلسبانية في  الحكومة  نجحت 
التفاوض على خطة إلدارة االقتصاد خالل الفترة االنتقالية 
مع الجهات الفاعلة االجتماعية والسياسية في البالد )األحزاب 
والنقابات...). تفاعال مع مطالب العاملين في إطار االتفاق 
االجتماعيين  الشركاء  مع  إليه  التوصل  تم  الذي  التوافقي 
 ،(Moncloa Pact /"مونكلوا "ميثاق  باسم  )المعروف 
االنتقال  على  الحفاظ  من  اإلسبان  المسؤولون  تمكن 
الديمقراطي على المسار الصحيح. يشكل اعتماد قانون جديد 
االحتجاجات  أزمة  حل  نحو  األولى  الخطوة  للنقابات 
القانون سيسمح بتقنين  االجتماعية في مصر. حيث أن هذا 
الخطوة  أما  العّمال.  إليه  طالما سعى  الذي  التمثيل  وتعزيز 
مع  جديد  اجتماعي  عقد  على  التفاوض  في  فتتمثل  الثانية 
النقابات، بحيث يمهد الميثاق الجديد الطريق لتحقيق العدالة 
االحتجاج  مطالب  جزئيا،  ولو  وإرضاء،  االجتماعية 

االجتماعي.

نحو عالقة جديدة مع القوى السياسية؟

بين  الصريح  والعداء  التعاون  بغياب  مبارك  عهد  تميز 
السياسية. حيث كان من مصلحة  النقابيين والقوى  النشطاء 
المعارضتين.  الكتلتين  هاتين  وضعف  انقسام  إدامة  النظام 
ولكن هذا الوضع استطاع أن يتبلور ويتطور ألن االحتجاجات 
تحقيق  نفسه:  الهدف  تتقاسم  السياسية  والقوى  االجتماعية 
"أهداف الثورة"، رغم أن كل جانب يرى األمور من منظور 
مختلف. وقد ظهرت هذه العالقة الجديدة بين النقابات والقوى 
السياسية علنا خالل االحتفال في 25 يناير )كانون الثاني) 
هذه  وعشية  المصرية.  للثورة  السنوية  بالذكرى   2012
االحتجاج  لدعوات  النقابية  الحركات  استجابت  االحتفاالت، 
التي أطلقتها مختلف الحركات الشبابية والجماعات الثورية 
أهداف  وتحقيق  العسكر  حكم  بإنهاء  معظمها  تطالب  التي 
الثورة. في هذا الصدد، نالحظ أن النشطاء النقابيين من بين 
الناخبين األكثر سخطا على الوضع الحالي للبالد. وذلك ألنه 
حتى اآلن، لم تتم االستجابة ألي من مطالبهم الرئيسية، بدًءا 

وسن  لألجور  األدنى  الحد  بشأن  جديد  قانون  اعتماد  من 
مشروع قانون نقابات العّمال المنتظر منذ عدة أشهر. وكان 
أعضاءه  أن  أعلن  قد  المستقلة  للنقابات  المصري  االتحاد 
أعلن  كما  الشعبية.  المظاهرات  هذه  في  بكثافة  سيشاركون 
مؤتمر عمال مصر الديمقراطي عن مشاركته في بيان نُشر 
 :(Facebook( "على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك
"يواصل العمال جنًبا إلى جنب مع الثوار النضال من أجل 

الثورة".
بالنظر إلى هذه الموجة الجديدة من الحراك، يبدو أننا نشهد 
تحّوال غير مسبوق في العالقة بين االحتجاجات االجتماعية 
والقوى السياسية. ويؤكد هذا التصور الرفض القاطع للحركة 
النقابية، منذ عام 2006، ألي شكل من أشكال التنسيق مع 
تسييس  محاولة  بذلك  مقاومة  السياسية،  المعارضة  قوى 
مستعدة  الحكومة  كانت  سابقا،  ذكرنا  وكما  العّمال.  مطالب 
لالستجابة للمطالب االقتصادية للعمال، ولكنها فضلت اللجوء 
طريقها  في  النقابة  مطالب  أن  الحظت  عندما  القمع  إلى 
رفض  الحقيقة  هذه  وعزز  سياسية.  مطالب  إلى  لتتحول 
إلى  السياسية  القوى  دعوات  مع  التفاعل  النقابية  الحركة 

إضراب وطني في 6 أبريل )نيسان) 2008.

نالحظ أن النشطاء النقابيين من بين الناخبين 
األكثر سخطا على الوضع الحالي للبالد. وذلك 

ألنه حتى اآلن، لم تتم االستجابة ألي من 
مطالبهم الرئيسية

العام"  "اإلضراب  إلى  الدعوات  سمحت  السياق،  هذا  في 
)شباط)  فبراير   11 في  أُطلِقت  التي  المدني،  والعصيان 
بالذكرى السنوية األولى الستقالة  2012 بمناسبة االحتفال 
مبارك والمطالبة بإنهاء حكم العسكر، بتوضيح العالقة بين 
رابط  بذلك  مؤكدة  النقابيين،  والناشطين  السياسية  القوى 
اإلطار  هذا  سمح  كما  المعسكرين.  يوحد  الذي  التضامن 
الجديد بوضع االحترام المتبادل لمصالح كل طرف كضمانة 
عمال  مؤتمر  منح  اإلطار،  هذا  وفي  تعاونهما.  الستمرار 
مصر الديمقراطي واالتحاد المصري للنقابات المستقلة دعًما 
حركة  لتنظيم  السياسية  والقوى  الشباب  لدعوات  رمزًيا 
العصيان المدني الوطني. غير أن غالبية النقابات التي تمثلها 
هاتان المؤسستان )مثل اتحاد جباة الضرائب ونقابة العاملين 
للنقابات  المصري  االتحاد  بمقر  اجتمعا  اللذان  بالسياحية 
طالب  فقط  الدعوات.  لهذه  االستجابة  رفضت  المستقلة) 
)شباط)  فبراير   11 في  الدراسة  عن  أضربوا  الجامعات 
عملهم  أماكن  إلى  األجراء  معظم  توجه  حين  في   ،2011
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كالمعتاد بعدما اعتبروا أن المشاركة في هذه المظاهرات لن 

تكون مفيدة فضال عن تكلفتها الكبيرة.

مصر في حاجة ماسة إلى عقد اجتماعي جديد 
يحمي الحقوق السياسية للمواطنين والحقوق 

االقتصادية لألجراء. ولذلك، فإن اعتماد قانون 
جديد للنقابات يشكل اآلن خطوة أساسية نحو 

إقامة ديمقراطية تمثيلية ونحو تحقيق مزيد من 
العدالة االجتماعية

كما حدث في إضراب 6 إبريل )نيسان) 2008، كان خطر 
مع  بالمقارنة  ترجيًحا  أكثر  الجيش  قبل  من  للقمع  التعرض 
قادر  أنه  يبدو  ال  الذي  المدني"  "للعصيان  المحتملة  الفوائد 
إلى  وباإلضافة  للعّمال.  وملموسة  فورية  فوائد  تحقيق  على 
الضرائب،  المجتمع، مثل جباة  ذلك، كانت بعض قطاعات 
بالغة  أضراًرا  ستلحق  الحملة  هذه  في  المشاركة  أن  ترى 
باالقتصاد المصري، ولم تكن مستعدة للدخول في مثل هذه 
المغامرة نظرا للمكاسب قصيرة المدى والتنازالت التي كان 
من الممكن أن يسفر عنها اإلضراب. على الرغم من التشابه 
الواضح بين اإلضرابين )في 6 أبريل/ نيسان 2008 و11 
فبراير/ شباط 2012)، نالحظ أن هناك فرقا واضحا لم يكن 
موجودا في ظل عهد مبارك، وهو الذي يحدد اإلطار الجديد 
االجتماعية:  واالحتجاجات  السياسية  القوى  بين  للعالقات 
القوى  لمطالب  دعمهم  تقديم  في  النقابيين  الزعماء  رغبة 
السياسية واالعتراف بأهدافهم مشتركة. رغم أن العمال ما 
زالوا متوجسين من إمكانية استخدامهم ألغراض سياسية من 
قبل الجماعات الثورية، إال أنهم أصبحوا أكثر دعما للقضية 
الثورية ألنهم يعتبرون أن الوضع الديمقراطي القائم ال يطاق 

سواء على المستوى السياسي أو االقتصادي.

خاتمة

للثورة  النقابية في األيام األخيرة  التزام الحركات  لعب   ▪
دورا حاسما في اإلطاحة بنظام مبارك. ولكن بعد مرور 
سنة، تتواجد اآلن الحركة النقابية، التي كان تسير بخطى 
ثابتة نحو مزيد من المأسسة والتقرب من القوى السياسية 
في أعقاب ثورة 25 يناير )كانون الثاني)، في طريق 
مسدود ألنها لم تستطع استيفاء مطلبها الرئيسي المتمثّل 
العدالة االجتماعية. ال شك في أن استمرار  في تحقيق 
مطالب  وإغفال  السابق  للنظام  االقتصادية  السياسة 
العدالة االجتماعية سيؤدي إلى إحياء التوتر االجتماعي، 
وخاصة إذا ما أخذنا بعين االعتبار أن الجناح اليميني 
في  األغلبية  على  يستحوذان  المدني  والتيار  اإلسالمي 
البرلمان، وأن الحكومة الحالية ال تمتلك ممثلين نقابيين 
قادرين على الدفاع عن مصالح اأُلجراء بوسائل سياسية 
بالتأثير على  آلية واضحة تسمح  ومؤسسية. في غياب 
المحبطين  النقابيين،  للناشطين  يمكن  العامة،  السياسة 
إلى  أخرى  مرة  مطالبهم  نقل  األحداث،  تحول  بسبب 

الشارع.
إلى عقد اجتماعي جديد يحمي  مصر في حاجة ماسة   ▪
االقتصادية  والحقوق  للمواطنين  السياسية  الحقوق 
للنقابات  جديد  قانون  اعتماد  فإن  ولذلك،  لألجراء. 
يشكل اآلن خطوة أساسية نحو إقامة ديمقراطية تمثيلية 
هذا  في  االجتماعية.  العدالة  من  مزيد  تحقيق  ونحو 
بشأن  مفاوضات  إجراء  السلطات  على  يجب  الصدد، 
الجديدة.  النقابات  وتقنين  بإنشاء  المتعلقة  المطالبات 
حيث يشكل تأخر السلطات في تفعيل القرارات المتعلقة 
بهذا المجال عقبة في طريق إنشاء عقد اجتماعي جديد، 
كما أنه سيزيد من حدة الضغط على االقتصاد المصري 
في  ككل  االنتقال  عملية  يضع  ما  أصال،  المتدهور 

خطر.
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 كيم بروغي  
)Quim Brugué(

)IGOP( معهد الحوكمة والسياسات العامة 
)UAB( جامعة "أوتونوما"– برشلونة

 Eric( هوبسباون  إريك  البريطاني  المؤرخ  أكد 
البريطانية  اإلذاعة  هيئة  مع  مقابلة  في   (Hobsbawn
(BBC) في 23 ديسمبر )كانون األول) 2011، أن سنة 
2011 تذّكره بسنة 1848، عام الثورة بامتياز في أوروبا. 
في القرن التاسع عشر، الطبقة العاملة هي من تسببت في 
الطبقات  على  الدور  أتى  فقد  اليوم  أما  التغيير،  موجة 
السكان  أن  يتبين  الحالتين  كلتا  في  أنه،  غير  المتوسطة. 
وبالتالي  والتظاهر،  أنفسهم  تعبئة  يمكنهم  – الشعب – 
في  كبيرة.  واقتصادية  واجتماعية  سياسية  تحوالت  إحداث 
 ،(Andy Robinson( السياق نفسه، أبرز أندي روبنسون
 (La Vanguardia( في مقال نشر بصحيفة البانغوارديا
أن  كيف   ،2011 األول)  )كانون  ديسمبر   30 بتاريخ 
العربي  بالربيع  يسمى  بما  المرتبطة  االجتماعية  الحركات 
التاريخية  المعضالت  من  واحدة  مكافحة  على  ساعدت 
وحولت  وحيدا –  البقاء  من  – الخوف  الجماعي  للعمل 
وقدرة  سلطة  لديه  سياسي  ناشط  إلى  العادي  المواطن 

تنظيمية.
انطالقا من هذه المسلّمات، ليس الغرض من هذا المقال الذي 
بين يديكم أن يكون مجرد سرد للموجة الثورية التي هزت 
خالل عام 2011 بقوة وخصائص مميزة دوال مثل تونس 
إننا  والمغرب.  والجزائر  والبحرين  واليمن  وليبيا  ومصر 
الحركات  قوة  منظورين:  من  األحداث  هذه  قراءة  نعتزم 
االجتماعية وهدف – أقل ظرفية اليوم – بناء المواَطنة. إزاء 
التشاؤم والخوف اللذين يؤديان إلى العزلة والوحدة، القدرة 
قادرين  أشخاصا  وبالتالي،  مواطنين،  تجعلنا  االتحاد  على 
على استرداد الكرامة الفردية وقيادة اإلرادة الجماعية. هل 
هذا هو ما تسبب في التسونامي الثوري في 2011؟ طبعا ال 

إلى  نسعى  ولكننا  السؤال،  لهذا  شافية  إجابة  تقديم  نستطيع 
االقتراب منها وفتح فضاء للتأمل حولها.

ثورة تاريخية

محمد  أحرق   ،2010 األول)  )كانون  ديسمبر   17 في 
البوعزيزي )26 عاما) نفسه بعد أن قامت الشرطة بمصادرة 
عربة الفاكهة التي كان يكسب بها لقمة العيش ويطعم أسرته. 
اليأس والكرامة أيضا. هكذا بدأت  كان ضربا من ضروب 
في تونس موجة من الحراك الثوري اجتاحت شمال أفريقيا 
حين  على  العملية  هذه  وعمق  مدى  أخذ  األوسط.  والشرق 
غرة معظم المتتبعين، سواء بسبب قوتها الداخلية أو قدرتها 
المتوسط، ومن ثم  البحر األبيض  على االنتشار، أوال عبر 
عبر المحيط األطلسي. عقب تجاوز وقع المفاجأة األولية، تم 
والحاضر  الماضي  منظور  خالل  من  التجربة  تحليل 

والمستقبل.
هوبسباون،  إيريك  ذلك  إلى  أشار  وكما  بدء،  ذي  بادئ 
استحضر الربيع العربي الحركات الثورية في عام 1848 
المتحدة  الواليات  في  الستينات  في  اندلعت  التي  والثورات 
انطلقت  التي  الديمقراطي  التحول  وعمليات  أوروبا  وفي 
خالل التسعينات في أمريكا الالتينية. هذه المراجع التاريخية 
أال  يجب  ولكنها  الجوهرية،  األمور  بعض  لتفسير  مفيدة 
تحجب حقيقة أن الثورات التي قامت في عام 2011 تندرج 
أيضا ضمن حاالت محددة جدا ومتنوعة. إنها حركات ثورية 
قامت لمواجهة حاالت القمع السياسي واالجتماعي، وتحديدا، 
غادر   ،2011 عام  خالل  الديكتاتورية.  األنظمة  إلسقاط 
أربعة من هؤالء الدكتاتوريين البالد أو أعدموا: زين العابدين 
بن علي َبعد ترؤسه تونس لمدة عشرين عاما وحسني مبارك 
بعد حكمه لمصر لمدة ثالثين عاما وعلي عبد هللا صالح بعد 
ومعمر  اليمن  في  السلطة  رأس  على  سنة  وثالثين  ثالثة 

القذافي الذي ترأس ليبيا لمدة ثالث وأربعين عاما.

صحوة المجتمع المدني في البحر المتوسط

الحركات االجتماعية وبناء المواَطنة
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أظهر الربيع العربي قدرة كبيرة على التوسع واالنتشار، ما 
خلق عامل الجذب الذي انتقل من مركزه األولي إلى السياق 
 ،(Mohamed Aidor( أيدور  محمد  اعترف  الدولي. 
بأن  مدريد،  في   (CCOO( العمالية  النقابات  عن  ممثل 
"تونس شكلت عامل المفاجأة، بينما كانت البقية عامل الجذب. 
وبعبارة أخرى، استطاعت ثورات متعلقة بالماضي ومندلعة 
أيضا،  المستقبل  على  الضوء  تسلط  أن  الحاضر  في 
عكست  ومخاوف  إحباطات  عن  تعبّر  أن  وبالخصوص، 
أوضاع بعض الدول وسلمت المشعل للطبقة العاملة والطبقات 
المتوسطة في جميع أنحاء العالم. شّكل الحراك العربي ثورة 
ضد ظلم الدكتاتوريات الراسخة وتسبب أيضا في ردود فعل 
عالمية ضد تركز السلطة في يد النخب االقتصادية والمالية 

والسياسية.
لم يقم عامل الجذب هذا فقط بوضع آمال التغيير على جدول 
التي  للشعوب  العالمي، بل األهم، هو منحه األمل  األعمال 
وأهلت  السلطة  الثورات  ولّدت  التغييرات.  بهذه  تطالب 
وأعطت الثقة لشعوب رأت في نفسها فاعال نشطا في تحول 
عالمها. فالحراك االجتماعي يمكن أن يصل إلى األشخاص 
الذين يشاركون فيه ويحولهم إلى مواطنين يشعرون بروح 
اإللتزام والقدرة الكافية للقيام بالثورة. ولعل هذا هو أهم تأثير 
على  بظالله  سيلقي  عامل  الحال  بطبيعة  وهو  ثورة.  ألي 

المستقبل.

أسباب ثورة )غير( متوقعة

ال يمكننا اآلن الخوض في األسباب المحددة لكل حالة، ولكن 
الثورة  هذه  لتفسير  المشتركة  الدوافع  بعض  تحديد  يمكننا 
)غير) المتوقعة. في البداية، يتفق معظم المحللين على تقييم 
تأثير ثالثة عقود طغت عليها مواقف وأفعال ذات توجهات 
نيوليبرالية واضحة. في تونس، على سبيل المثال، في عام 
1956، كان بورقيبة ونموذجه الرأسمالي االستبدادي نقطة 
بن  العابدين  تبناها زين  التي  الليبرالية  الهيكلة  بداية إلعادة 
سارت  آخر حي،  مثال  في مصر،  عام 1987.  منذ  علي 
الثمانينات في  الرئيس مبارك منذ  التي أدخلها  اإلصالحات 

االتجاه نفسه.
تفرض  السنوات   تلك  في  النيوليبرالية  السياسات  تكن  لم 
خطابا أيديولوجيا معينا فحسب، ولكنها كانت تُترجم إلى واقع 
على  وبالتالي  المتزايد،  االستقطاب  على  مبني  اجتماعي 
التوتر والنزاعات أيضا. ويتضح من خالل متابعة مؤشرات 
هذه  تأثير  األخرى  الفقر  مؤشرات  أو  البشرية  التنمية 
السياسات على السكان الذين يعيشون مع مرور األيام تحت 

هذا  إثبات  أخرى  مرة  يمكننا  مستفحل.  واكتئاب  قمع  وطأة 
عدد  التسعينات  في  بلغ  حيث  المصرية،  الحالة  في  األمر 
الفقر المطلق )أقل من  األشخاص الذين يعيشون تحت خط 
دوالرين يوميا) نسبة %40. هذا البلد الذي يمثل %3 من 
وحيث  االستهالك،  مجموع  من   50% من  أكثر  سكانه 
هذه  خالل  ملحوظ  بشكل  تصاعدت  االستقطاب  ديناميكية 

الفترة.
إلى تجربة  استنادا  تأتي من ال شيء، بل  فالثورات ال  إذن 
والسياسية،  المدنية  الحريات  وانعدام  القمع  بين  تجمع 
إلى اختالل اجتماعي قوي وصعوبات عملية في  باإلضافة 
ومجتمعا  أفرادا  المواطنون  يخضع  اليومية.  الحياة  عيش 
المادية  إضعاف ظروفهم  تستهدف  ومستمرة  طويلة  لعملية 
ما  هذا  له.  وجود  ال  والمستقبل  باهت  الحاضر  والمعنوية. 
يعني أن هذه الثورة غير المتوقعة هي تعبير عن العمى الذي 
للواقع.  دقيق  تحليل  نتيجة  منها  أكثر  القائم  الوضع  يولده 
المكونات كانت موجودة، على الرغم من أن كثيرين تغاضوا 
الثورة على حين غرة، ولكن هذا ال يعني  عنها. لقد قامت 
عدم وجود ديناميكية عميقة لم تستطع كشف بذرة كانت قد 

بدأت في النمو منذ سنوات عديدة.
توضح الحالة المصرية بشكل جيد جدا هذه الفكرة وتبين لنا 
كيف أن "يوم الغضب" في يناير )كانون الثاني) 2011 لم 
يكن مظاهرة عرضية، ولكنه كان تتويجا لعقد على األقل من 
الحراك وعمليات توعية المواطن. ففي أوائل القرن الواحد 
الثانية  االنتفاضة  مع  تضامن  حركة  برزت  والعشرين، 
وبالموازاة  العراق.  حرب  ضد  باحتجاجات  الحقا  تعززت 
نجد أن العقد األول من هذا القرن مليء بالحركات المطالِبة 
بالحريات والحقوق المدنية وكذا حقوق العمل. حيث تم في 
عام 2004، داخل حركة كفاية، تنظيم حركات فتية مؤيدة 
للديمقراطية، بينما تمت في المحلة، في عام 2006، الدعوة 
مدى  على  انتفاضة 2008.  اندالع  إلى  أدى  إضراب  إلى 
من  أكثر  حشد  تم  العمالية  االحتجاجات  من  سنوات  عشر 
غير  إضراب  آالف   3 حوالي  وتنظيم  موظف  ألف   200

قانوني. 
شباب  الحقا  أسسها  التي  أبريل"   6 "حركة  فإن  وهكذا، 
جامعيون في المدن، بفضل الشبكات االجتماعية الجديدة، لم 
تنبت في أرض جرداء، بل في أرض مزروعة بسنوات من 
التربة  هذه  الديمقراطية.  والمطالب  العمالية  النضاالت 
الخصبة هي التي تفسر قوة الثورة. كانت هناك موجة عميقة، 
تسونامي  إلى  تحولت  التي  هي  الموجة  هذه  فإن  وبالتالي، 
وأدت إلى خروج الجماهير. كانت لدينا سياسات محددة، كان 
بفضل  تنبت  ثورية  بذور  لدينا  وكانت  اجتماعي  واقع  لدينا 
التحالف بين العمال والشباب في المدن. والنتيجة، كما نعلم 
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للنظام،  جزئي  انهيار  في  تسبب  ثوري  عمل  هي  جميعا، 
وبالخصوص، استعادة الكرامة الفردية والجماعية. هل كانت 
بميزة  نتمتع  أننا  بما  بالتأكيد،  حسنا،  متوقعة؟  عملية  هذه 
كانت  إنها  نعم،  نقول  أن  يجب  الزمني  الفارق  مع  الكتابة 

متوقعة أكثر مما كنا كلنا قادرين على توقعه.
الكاذبة على  المفاجأة  هذه  قراءة  أيضا  يمكننا  األخير،  وفي 
أنها وجه جديد من أوجه التشابه مع الثورات والحركات التي 
انتقلت عدواها إلى بعض البلدان الغربية. يؤكد سامي ناير 
 30 بتاريخ   (El País( الباييس  بصحيفة  نشر  مقال  في 

ديسمبر )كانون األول) 2011 قائال:

واألزمة  العربية  الثورة  الكبيران،  الحدثان  "هذان   
األوروبية، هما فقط منفصالن ظاهريا. ألنه في كلتا 
في  الحق  احترام  نفسه:  الصراخ  انفجر  الحالتين 
الكرامة في عالم عربي خاضع للديكتاتورية العسكرية 
– البوليسية واحترام الكرامة االجتماعية في أوروبا 
الخاضعة لدكتاتورية األسواق المالية وعدم مسؤولية 
النخب السياسية. ما يأتي بعد عام 2011 ال بد أن 

يدخل في صدى صرخة األمل هاته".

ثورة ذات جهات فاعلة متعددة

يبدو  ولكن  السابقة،  الفقرة  في  هذا  إلى  بالفعل  أشرنا  لقد 
عديدة  فاعلة  بجهات  حظي  العربي  الربيع  أن  واضحا 
الجامعات  وشباب  المتوسطة  والطبقات  العمال  ومتنوعة: 
لهذا  المحتملة  التوترات  أن  غير  ذلك.  إلى  وما  والنساء، 
وهو  أال  مشترك  قاسم  إطار  في  بوضوح  اندمجت  الخليط 
الديمقراطي والدفاع عن  التحديث والتحول  المطالبة بعملية 
العدالة االجتماعية والحاجة إلى التعبير والتغلب على الشعور 

باإلحباط الفردي وغياب اآلفاق الجماعية.
غير أنه برز من بين هذه الجماعات المتنوعة شباب المدن 
المتعلمون، في حين تراجع العمال إلى أطراف هذه العملية. 
كان عمال المحلة هم أول من احتشد وتحرك واالتحاد العام 
التونسي للشغل )UGTT) هو من نطق بالمطالب االجتماعية 
حشود  محلهم  وحلت  تواروا  ما  سرعان  ولكنهم  األولى، 
فاعلين  ظهور  أوال،  تمثل،  حشود  الساحات.  في  تجتمع 

جماعيين جدد، وثانيا، تتبنى أشكال احتجاجية جديدة.
االجتماعيين  الفاعلين  أن  فإنه من جهة، نرى كيف  وهكذا، 
– بتتبعهم منطق ما بعد الحداثة – ينقسمون ويتفرقون أفرادا. 
الوساطات والزعامات  فالدور تكتسبه مباشرة الحشود دون 
التي ميزت المظاهرات األكثر كالسيكية. لم تظهر النقابات 

قلب  في  التقليدية  االجتماعية  المؤسسات  وال  العمالية 
هذا  منح  لقد  معروفين.  غير  أفراد  قادها  التي  االحتجاجات 
هياكل  وأن  للحركة، خصوصا  وقوة خاصة  المعطى شكال 
الوساطة – سواء السياسية أو االجتماعية – عانت أزمة كبيرة 
في التمثيل. أظهر الربيع العربي أن المواطنين بإمكانهم أن 
كبيرة  تأثيرات  تولّد  أن  يمكن  تحركاتهم  وأن  أنفسهم  يعبئوا 
دونما حاجة إلى وسطاء. وبعبارة أخرى، من الممكن العمل 
بطريقة مباشرة. غير أن هذا التعلم كان له أثر توسعي كبير 

وانتقل إلى الضفة األخرى من البحر األبيض المتوسط.
وعالوة على ذلك، لم يتم فقط تبديل دور التنظيمات التقليدية 
الوسيطة بل، وبالموازاة ، تم تنظيم مظاهرات دون زعامة 
أو على األقل دون وجود زعامات واضحة ومرئية. تخبرنا 
التجربة المتراكمة أن فعالية حركات االحتجاج ترتبط بهيكلة 
من أعلى إلى أسفل تتوفر على قيادة هرمية تعطي تعليمات 
وتوجه تحركات جماهير، بحيث إنه خالف ذلك، تفقد التركيز 
وتتشتت. في أواخر القرن التاسع عشر، قال الطبيب النفسي 
الفرنسي لو بوند )Le Bond) إن الجماهير مؤهلة للعمل 
لكنها غير قادرة على التفكير، بحيث تحتاج دائما إلى قيادة 

تمنعها من السقوط في الغوغائية.

من يراقب الربيع العربي من الخارج يتولد لديه 
الشعور في كثير من األحيان بأنه في غضون 

بضعة أسابيع أو بضعة أشهر تم تلخيص 
أهداف ثالثة قرون من الصراعات والثورات

لم  العربي  الربيع  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  الصدد،  هذا  وفي 
يحّول األضواء إلى الحشود نفسها فقط، بل وزيادة على ذلك، 
لم تحتج هذه الحشود إلى أي نوع من القيادة لمساعدتها على 
التفكير والتوجيه وتحديد مقترحاتها. يمكننا القول بلغة أكثر 
أكاديمية بأن هذه المقترحات قد تحولت إلى ممارسة للربط 
الشبكي. الشبكات هي عبارة عن هياكل أفقية ال توجد فيها 
عالقات وال تبعية أو استقاللية، أي أن الجهات الفاعلة ال تتبع 
تعليمات قادمة من سلطة عليا كما ال تعمل في عزلة. فهذه 
المتبادلة،  التبعية  على  مبنية  عالقات  على  تعتمد  الشبكات 
لتحقيق  اآلخرين  إلى  يحتاج  أنه  يعرف  فاعل  كل  إن  حيث 
فرض  يستطيع  أحد  ال  نفسه،  الوقت  في  لكنه  أهدافه، 

استراتيجية عمل خاصة به.
ال  وبالتالي،  صريحا،  التنسيق  يكون  ال  الحاالت،  هذه  في 
يحتاج إلى إدارة رأسية وال هياكل وسيطة. غير أن التنسيق 
يتم إحداثه انطالقا من تشارك األهداف والوثوق في اآلخرين 
وال  ع  تُجمِّ محدود  مستوى  ذات  زعامات  على  والحصول 
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من  الكثير  في  الجماعي  العمل  خصائص  هي  هذه  تُوجه. 
فرادى  أشخاص  العربي:  الربيع  فيها  انفجر  التي  الساحات 
األهداف  لتحقيق  البعض  بعضهم  إلى  يحتاجون  ولكنهم 
أو مع  بينهم  الثقة سواء  بناء  أجل  المشتركة، وتحديدا، من 
البقية حول قدرتهم على التحول. داخل الشبكات، األشخاص 
ليسوا عمالء ينفذون وإنما فاعلون يقودون التغيير. ترك هذا 
البيان النظري صداه في العديد من الثورات التي نحن بصدد 

تحليلها ومدها بالقوة والطاقة.
أخيرا، ترتبط إمكانية حذف الهياكل الوسيطة للعمل في إطار 
باستخدام  وثيقا  ارتباطا  رأسية  قيادات  وبدون  الشبكة 
قد  "بثورة 2.0".  يتعلق  األمر  الجديدة، ألن  التكنولوجيات 
مثل  االجتماعية  والشبكات  اإلنترنت  شبكة  استخدام  يكون 
خصائص  تحديد  في  ساهم  ويوتيوب  وتويتر  الفيسبوك  
منفرد  بشكل  بالعمل  تسمح  األدوات  فهذه  وفاعليه.  الحراك 
الذين  لألشخاص  األكبر  الدور  تمنح  كما  الشبكة،  وداخل 
اعتادوا على حياة وعالقات 2.0. بتحليلنا لكيف ومن تسبب 
في قيام ثورات 2011، يبدو أن تأثير هذه الشبكات غير قابل 
للنقاش، على الرغم من أننا يمكن مناقشة ما إذا كان دورها 
قد تحول إلى التبعية التكنولوجية. ويمكن لهذه التبعية أن تنتج 
عدمه،  من  االجتماعيين  الفاعلين  بعض  ضم  عند  تحيزات 
 Zygmunt( وخصوصا، باستخدام كلمات زيغمونت بومان
مفرطة  مادة  الحركة  من  تجعل  أن  يمكن   ،(Bauman
السيولة، ما يصعب مهمة االحتواء والتوجيه. تعتبر سيولة 
الحركة أحد أهم أصولها، شريطة أن ال تتحول هذه السيولة 
إلى  يؤدي  مسامي  بواقع  عامرة  تكون  وال  سطحية  إلى 
الربيع  كان  إذا  ما  بإثبات  كفيل  وحده  المستقبل  انحاللها. 

العربي قد وصل ليبقى أو أنه انحل في سيولته.

ثورة لبناء المواَطنة

من وجهة نظر المحتوى، نود أن نشير إلى كيف تتم المطالبة 
باالعتراف بحقوق األفراد، وذلك بغض النظر عن المطالب 
من  الكثير  يشير  الصدد،  هذا  في  واالقتصادية.  االجتماعية 
وقبر  الكرامة  الستعادة  كثورة  العربي  الربيع  إلى  المؤلفين 
خوف الرعية الخانعة والتحول إلى مواطن مشارك ومعترف 

به. لهذا السبب، فإننا نشير إليها "كثورة لبناء المواطنة".
في البلدان الغربية، تم استخدام االعتراف بحقوق المواطنة 
الماضية.  الثالثة  القرون  مدى  التقدم على  ديناميات  لتحليل 
وهكذا، وحسب برهان مارشال )Marshall)، فقد حولت 
الثورتان الفرنسية واألمريكية القرن الثامن عشر إلى عصر 
اكتساب الحقوق المدنية. كان القرن التاسع عشر قرن النضال 

العشرين  القرن  وأخيرا، خالل  السياسية،  الحقوق  أجل  من 
تمكننا من بناء دولة الرفاهية التي من شأنها تعزيز الحقوق 
االجتماعية. وبعبارة أخرى، تُمثل المواَطنة المدنية والمواَطنة 
السياسية والمواطنة االجتماعية المعالم الثورية الثالثة الكبيرة 
لعالم يقوم على االعتراف بالحقوق الفردية وعلى أهمية قدرة 

كل شخص على تطوير حياة كاملة تغمرها الكرامة.
من يراقب الربيع العربي من الخارج يتولد لديه الشعور في 
كثير من األحيان بأنه في غضون بضعة أسابيع أو بضعة 
الصراعات  من  قرون  ثالثة  أهداف  تلخيص  تم  أشهر 
والثورات. أوال، طالب األشخاص المرابطون في الساحات 
نسميه  بما  الكامل  التمتع  وبالتالي،  بحرياتهم،  باالعتراف 
بالحقوق المدنية. كان هذا ومايزال المطلب األول الذي يُرفع 
في وجه األنظمة االستبدادية التي تقمع الثوريين في كثير من 
أيضا  العربي  الربيع  تعريف  تم  ذلك  ومع  ثانيا،  األحيان. 
تطالب  تعبئتها  تمت  التي  فاألشخاص  ديمقراطية.  كثورة 
بالحقوق السياسية، ولكنها تسعى أيضا إلى استعادة السلطة 
وكانوا  اغتصبوها  التي  والعسكرية  السياسية  النخب  من 
يمارسونها بصورة غير قانونية. وأخيرا، كان المطلب الثالث 
الجماعية،  والحقوق  االجتماعية  العدالة  حول  المتمحور 
والذي يتمثل في االستقطاب االجتماعي والفقر الذي تعاني 
إذن  اقتصادية.  آفاق  وجود  وعدم  األسر  من  الكثير  منه 
فاستعادة كرامة الناس تعكس، في نهاية المطاف، الحاجة إلى 
والمدنية  السياسية  بالحقوق  يتمتعون  أشخاص  بناء 

واالجتماعية.
جديدة  ثورية  أشكال  عَبرت  كيف  السابقة  الفقرة  في  ذكرنا 
إلى  الجنوبية  الضفة  من  وقفزت  المتوسط  األبيض  البحر 
الضفة الشمالية، بينما اآلن نحن بصدد اإلشارة إلى كيف أن 
األهداف التي تحققت في الضفة الشمالية بعد مراحل تاريخية 
طويلة أصبحت محاور للمطالب الثورية في الضفة الجنوبية. 
ويجب علينا أيضا التذكير في إطار تبادل األفكار والتجارب 
ومطلب  المواطنة  اكتساب  يثيرها  التي  الهائلة  المقاومة 
هذا  في  العربي.  الربيع  مطالب  على  طغى  الذي  الكرامة 
الصدد، يذكرنا هيرشمان )Hirschman)، في كتابه الرائع 
(The Rhetoric of Reaction)، كيف أن كل واحدة 
من موجات التقدم الثورية الثالث التي حددها مارشال جاءت 
بناء  اتجاه  في  التقدم  لوقف  موجهة  مكثفة  بعالقات  مرفقة 
عشر  الثامن  القرن  في  للثورة  المعادون  كان  المواطنة. 
القرن  انتشرت خالل  التي  للديمقراطية  المنتقدة  والخطابات 
التاسع عشر والمواقف الليبرالية الجديدة التي وضعت دولة 
الرفاهية محل نقاش خالل القرن العشرين قوى سياسية من 
الدرجة األولى. ال ينبغي أن تغفل الثورات العربية قوة هذه 

المقاومة، ولهذا عليها االستعداد لمعركة طويلة ومعقدة.



20
12

ي 
سط

تو
الم

10
0

ف
مل

ثورة غير منتهية

بعد مرور سنة، وهي مدة قصيرة للغاية، ال شك أن الربيع 
العربي هو ثورة غير منتهية ونهايتها ال تزال مفتوحة. تمكن 
لبعض  خالفا  ربما  ويستمر،  قائما  يبقى  أن  من  الحراك 
صعوبات  هناك  كبرى.  تحديات  يواجه  ولكنه  التوقعات، 
أساسية جدا في بعض األنظمة الصلبة للغاية، مثل سوريا، 
وهناك أيضا صعوبات أكثر عامية في طريق تعميق وتعزيز 
شكلت  التي  واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية  التحوالت 
العمود الفقري للثورة. كما يثير دور اإلخوان المسلمين في 
مصر أو حركة النهضة في تونس شكوكا كبيرة، على األقل 
فيما يتعلق بمطالب الفاعلين الجماعيين الذين كان لهم نفس 
ثقل العمال أو الطبقة المتوسطة أو المرأة. كما أنه من غير 
أن  يجب  الذي  المؤسسي  والمستوى  الشكل  أيضا  الواضح 

يتبعه الحراك الشعبي.
التساؤالت والتناقضات كثيرة، ولكن ال يمكننا أن نتغافل عن 
التأكيد على أن تصور األمور لن عود كما كان في السابق. 
ال عودة إلى الوراء في هذا الطريق. سيكون هذا أول وأكبر 
نجاح للحركات والثورات في عام 2011. في هذا الصدد، 
نشر  مقال  في   (J.M. Antentas( أنتينتاس م.  يؤكد ج. 
على شبكة اإلنترنت بعنوان "الثورات العربية في 2011" 

.(Las revoluciones árabes de 2011)

تونس  في  األساسية  الحريات  توسيع  جانب  "إلى   
"للربيع  األهم  اإلنجاز  القذافي،  وسقوط  ومصر 
العربي" هو استعادة الثقة في العمل والقوة الجماعية، 
وذلك بوضع حد للشعور بالعجز والتالعب بالجزء 

األكبر من السكان والعمال".

تعد الثقة التي تم بناؤها أحد أهم تأثيرات هذه الثورات، على 
الرغم من أنها أصل ضعيف يمكن أن ينحل بسرعة إذا لم يتم 
الثقة  إحراز تقدم واضح وملموس. على أي حال، ال تزال 
إذا فضلت ذلك، في  الثورية، أو  الحركات  تنبض في قوى 
التصور – حتى اآلن غير موجود على اإلطالق – بأن العمل 
مفيدا  يكون  أن  ويمكن  بل  فحسب،  ممكنا  ليس  الجماعي 
وفعاال أيضا. كانت هذه الثقة واحدة من األفكار القوية للحراك 
وواحدة من الجوانب التي صدرها الربيع العربي لتعبر البحر 

افتتحت  الحقا.  األطلسي  والمحيط  أوال  المتوسط  األبيض 
الثورات العربية دورة عالمية من االحتجاجات، وقد حققت 
هذا األمر ألنها أثبتت أن ذلك ممكن. في هذه الدورة، تعددت 
وتنوعت المطالبات ولكنه يتم تقاسم، على األقل إلى حد ما، 

ثقافة جديدة لالحتجاج.
جديدة  بأشكال  االحتجاجات  تجربة  تمت  فقد  وبالتالي، 
واستعادة زمام المبادرة في سياق يتجاوز واقع الدول العربية 
التي اندلعت فيها، ولكن دون نسيان خصوصيات هذه البلدان. 
المدنية والسياسية واالجتماعية صارخاً  الحقوق  كان غياب 
الشمالية  الضفة  في  الموجودة  بالحاالت  مقارنته  ويصعب 
حيث يمكن لالحتجاجات أن تصبح هدفا في حد ذاتها وتحل 
المحتوى الدراماتيكي للمطالب األولية. بدأ الحديث في بعض 
القطاعات الغربية عن ثقافة احتجاجية جديدة كنجاح للتسويق، 

وهو ما قد يشوه معنى الثورة.
على أي حال من األحوال، على الرغم من بعض الشكوك 
عاما  كان  عام 2011  أن  ننكر  أن  يمكننا  ال  والتناقضات، 
استثنائيا، وهي الفترة التي تم فيها كسر بعض الروابط التي 
كانت تقيدنا في الماضي والتي ُفتحت فيها ثغرات تسمح لنا 
هاته،  التحول  عملية  وسط  في  المستقبلية.  القدرات  برؤية 
للنخب  تحوال  هناك  أن  سنجد  ناير،  سامي  لغة  باستخدامنا 
هذا  في  الشعب.  إلى  والعسكرية  والبيروقراطية  السياسية 
لبناء  محركا  سالفا،  قلنا  كما  الثورات،  ستكون  اإلطار، 
إلى  الوصول  سيسّهل  ما  وهو  المدني،  والمجتمع  المواطنة 

الحداثة. على حد تعبير سامي ناير:

"تحدث من خالل بالغة حديثة ومعاصرة: متعلقة   
أمام  بنفسها  نفسها  تحكم  أن  في  الشعوب  بحقوق 
اإلنسان  حقوق  كانت  لهذا  الحكومية.  سلطاتها 
في  الضمير  وحرية  بالمواطنة  القوية  والمطالبة 

وسط هذه االنتفاضات".

الثورة هي ديمقراطية في األساس، ولكنها لن  بمعنى آخر، 
تتوقف هنا، ال يمكنها السيطرة على قوى التحول االجتماعي 
التي أدت إلى اندالعها. تبقى الثورة غير منتهية وتحوم الشكوك 
حول نتائجها الفعلية، ولكنها بدأت في نشر الوعي بالمواطنة. 
بعد إطالق محرك الحقوق المدنية والسياسية واالجتماعية، تبدأ 

عملية التحول رحلة معقدة، ولكن ال يمكن إيقافها.
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 عنات لبيدوت-فيريال  
)Anat Lapidot-Firilla(

 كبيرة الزمالء الباحثين
 المديرة األكاديمية، شعبة دراسات البحر األبيض المتوسط

 معهد فان لير في القدس 
)Van Leer Jerusalem Institute(

نزل مئات اآلالف من اإلسرائيليين إلى الشوارع في صيف 
االجتماعية  الحكومة  سياسة  على  لالحتجاج   2011 عام 
التي  االحتجاجات،  من  الموجة  هذه  وركزت  واالقتصادية. 
أصبحت تُعرف باسم "احتجاج الخيام"، في بادئ األمر على 
للتطبيق  والقابلة  التكاليف  المنخفضة  الملحة  اإلسكان  حلول 
أن زاد سقف  إال  يلبث  لم  إسرائيل. ولكن  لجميع مستوطني 
مطالبات هذه االحتجاجات لتشمل مشكالت أخرى مهمة متعلقة 
بتكاليف المعيشة والتعليم والرعاية الطبية، فضاًل عن البنية 
األساسية العامة التي هي دون المستوى، أو غير موجودة ُكلِّيًة. 
وفي غضون أيام معدودة، جرى تنظيم مظاهرات في قطاعات 
اجتماعية متنوعة. ومن بينها كانت مظاهرة نظمتها األمهات 
الشابات، وأُطلق عليها "احتجاجات عربات األطفال"، وكانت 
ضد ارتفاع التكاليف المباشرة وغير المباشرة لتربية األطفال. 
وكان المحتجون في مجملهم يعبرون عن سخطهم تجاه ردة 
فعل الحكومة على محنتهم الحالية، وطالبوا بإحداث تغيير في 

األجندة اإلسرائيلية االجتماعية واالقتصادية.
وعلى الرغم من مشاركة عدد قليل إلى حد ما من األشخاص 
كانت  االحتجاجات  أن  إال  المظاهرات،  األكبر سًنا في هذه 
أَِمل  إسرائيل.  في  الشباب  مستقبل  األساس على  في  تتركز 
الكثيرون في أن تكون احتجاجات األجيال في ستينات القرن 
ولكنها  الغربية،  البلدان  من  العديد  اجتاحت  التي  العشرين 
تجاوزت إسرائيل حينئٍذ، قد وصلت في نهاية المطاف إلى 
العالم  في  اندلعت  التي  االحتجاجات  ُمستلهمًة من  إسرائيل، 
العربي. إن التقاء عمليات النضال لقطاعات متنوعة – بما في 
ذلك الطالب واألطباء والمثقفين من الشباب – عّزز الشعور 

بأن االحتجاج أصبحت من جيل ضد آخر؛ أي جيل محتج 
ضد آبائه، الذين حولوا الدولة من دولة رفاهية إلى دولة سوق 
حرة. وبما أن جيل اآلباء قد نجح في تكوين رأس المال على 
مدار سنوات عملهم، فإن الجيل األصغر سًنا يؤمن أن التعليم 
والعمل الجاد لم يعودا كافيين إلتاحة الفرصة للفرد أن يحيا 
بعزة وكرامة. وتمثلت بوادر احتجاج األجيال الواضحة في 
مظاهر نضال المدرسين المساعدين ضد األساتذة الدائمين، 
كما هو الحال مع األطباء المقيمين من أجل توزيع أكثر عداًل 
الطابع  أبرز  وكما  االستشاريين.  كبار  وبين  بينهم  لألعباء 
الجيلي لالحتجاج كذلك، أن ثورة المحتجين كانت موجهًة في 

بادئ األمر ضد الُمالك وتكاليف اإليجار المرتفعة. 
المرحلة  وقد مرَّ االحتجاج بمرحلتين أساسيتين. حمل لواء 
أجل  من  يناضلون  كانوا  الذين  الشباب  والتلقائية  األولى 
وتميزت  الكبيرة.  المدينة  في  عديدة  التغلب على صعوبات 
الذي  اإلحباط  في  تمثلت  بارزة،  بخصائص  المرحلة  هذه 
تحقيق  بإمكانهم  ليس  أنه  إلدراكهم  الشباب  على  سيطر 
أحالمهم في المستقبل القريب، وكذلك الثورة شديدة االنفعال 
ضد حفنة من أباطرة المال واألعمال تُسيطر على اقتصاد 
المرحلة  أما في  الحكومة.  البالد وتتمتع بعالقات وثيقة مع 
الثانية، جرت تعبئة مجموعات المجتمع المدني األكثر تنظيًما 
واستقراًرا. فحاولت هذه المجموعات وضع أجندة اجتماعية 
واقتصادية جديدة بديلة عن طريق المناقشات وحلقات الحوار 
مع فئات متنوعة، وكذلك تبني خطاب أكثر مهنية بواسطة 
الخبراء األكاديميين الذين يكرسون أنفسهم للمساواة والعدالة 

التوزيعية واالجتماعية.
ويشير بعض المعلقين إلى أن السبب في االحتجاجات التي 
العربي،  الربيع  إلى  يُعزى  الماضي  الصيف  في  اندلعت 
واألزمة االقتصادية العالمية، والتي أثرت تأثيًرا غير مباشر 
على المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في إسرائيل. 
في حين أن البعض اآلخر تلمَّس األسباب التي تقف وراء ذلك 
في  الديمقراطية  وأزمة  المحلية  السياسية  التطورات  في 
بين  سببية  عالقة  ة  ثمَّ يكن  لم  إن  حتى  ولكن  إسرائيل. 

صحوة المجتمع المدني في البحر المتوسط

 على هامش الربيع العربي: 
احتجاج الخيام في إسرائيل
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االحتجاجات في أماكن أخرى، خصوًصا في إسبانيا، والربيع 
العربي واالحتجاجات التي اجتاحت إسرائيل، فإن في المجتمع 
العالمي المترابط اليوم، قد تكون االحتجاجات المتماثلة ملهمًة 
لألشخاص الذين يعانون من إحباطات ذات خصائص وأسباب 
محلية، وخاصًة من واقع طريقة تقديمها في اإلعالم الجديد. 
وقد بدأ استخدام وسائل اإلعالم االجتماعي في االحتجاجات 
النصف األول من عام 2011، مع سلسلة من  الشعبية في 
المظاهرات الكبيرة التي اندلعت في البلدان العربية بمنطقة 
الشرق األوسط. غير أن استخدام وسائل اإلعالم االجتماعي 
ليس وجه الشبه الوحيد بين االحتجاجات في إسرائيل والشرق 
األوسط. فقد قام على تنظيم موجتي االحتجاج الناجمتين عن 
ولم  البطالة،  من  يعانون  ال  شباٌب  المعيشة  تكاليف  ارتفاع 
بل  فحسب،  االقتصادية  اإلصالحات  على  مطالبهم  تقتصر 
في  ولكن  الحكومة.  تشكيل  في  إصالحات  أيًضا  شملت 
شعبية  مقاطعة  أول  االحتجاجات  هذه  عن  نجم  إسرائيل، 
فكان  األغذية.  تصنيع  لشركات  هة  موجَّ النطاق  واسعة 
للمقاطعة التي ُسّميت "احتجاج جبنة بيضاء طرية" وركزت 
وأثمرت  واسع،  صدى  الكوتيج،  جبنة  أسعار  ارتفاع  على 
بأن  اإلنجاز شعوًرا  هذا  أثمر  وهكذا  األسعار.  في  تخفيًضا 
الجمهور يتمتع بالقدرة على إحداث التغيير، وأن النخبة التي 
تحظى بإمكانات أكثر بكثير منه، لم يعد بوسعها أن تتوقع من 
الجمهور التزام الصمت. باختصار، إن أسباب االحتجاج في 
بين  بالفجوات  األساس  في  مرتبطة  فهي  محلية؛  إسرائيل 
التطلعات والقدرات، واإلحباط الناجم عن عدم توفر البدائل 
االجتماعية واالقتصادية، وغياب العدل في توزيع الموارد، 
فضاًل عن الشعور المتنامي بأن الكنيست )Knesset)؛ وهو 

البرلمان اإلسرائيلي، أصبح عدًوا للشعب وللديمقراطية.

أسباب االحتجاج المباشرة

في المرحلة األولى، بدأ االحتجاج في صورة مجموعة على 
موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك"، ثم تحّول بعد ذلك إلى 
Rothschild Boule- (نصب خيمة في شارع روتشيلد 
vard) في تل أبيب. وسرعان ما أصبح الشارع مدينة خيام 
وكان  كبرى.  إسرائيلية  مدن  في  الخيام  نُِصَبت  ثم  كبيرة، 
الشباب الذي نصب الخيام يقصد من وراء ذلك إثارة الرأي 
العام حول ارتفاع تكاليف السكن والتكاليف العالية للمعيشة، 
وكان  إسرائيل.  في  االجتماعي  بالعدل  يتعلق  فيما  وكذلك 
في  الملموس  الوحيد  المطلب  التكاليف  المنخفض  اإلسكان 
في  األشخاص  من  اآلالف  مئات  فشارك  المرحلة.  هذه 

مظاهرات جماعية متعددة في طول البالد وعرضها.

وينبغي اإلشارة إلى أن هذا االحتجاج لم يكن األول من نوعه 
فيما يتعلق بأزمة اإلسكان في إسرائيل. ففي عامي 2002 
منخفض  دائم  بإسكان  المطالبون  المحتجون  أقام  و2003، 
 Kikar( هامدينة"  "كيكار  ميدان  في  خياًما  التكاليف 
Hamedina) )أي ميدان الدولة)، وهو يعد أغلى الميادين 
في وسط تل أبيب. ولكن التنافر وعدم االنسجام بين الخيام 
وسكانها من الجائعين العاطلين، وسكان تل أبيب من األغنياء 
الموسرين في المنازل المحيطة بالميدان أدى إلى الفشل في 
التغيير. وفي  النطاق إلحداث  تكوين حركة نشطة وواسعة 
"تظاهرة  عليه  أُطلق  الذي  االحتجاج  ُفضَّ  المطاف،  نهاية 
عام  في  أنه  غير  قضائية.  إنذارات  بموجب  الخبز"  ميدان 
كبيرة،  بمعدالت  الزيادة  في  السكن  أسعار  بدأت   ،2007
وخصوًصا في دان بلوك )Dan Bloc)، وبمعدالت أكبر 
في وسط تل أبيب. حيث تُظِهر البيانات الواردة من المكتب 
المركزي لإلحصاء أنه في السنوات الست األخيرة )من عام 
في  اإليجارات  أسعار  ارتفعت   ،(2011 عام  إلى   2005

المركز الحضري للبالد بمتوسط 49%.
أزمة  عن  الطرف  الكنيست  أعضاء  يغض  لم  ذلك،  ومع 
أزمة  بالكنيست  المالية  اللجنة  فناقشت  تماًما.  اإلسكان 
اإلسكان، حيث تشير سجالتها بأصابع االتهام إلى حكومات 
التخطيط  غياب  بسبب  الشأن؛  هذا  في  لفشلها  مختلفة 
االستراتيجي طويل المدى ومتعدد األنظمة. ففي شهر مارس 
االحتجاجات،  موجة  ر  َتفجُّ قبيل   ،2011 عام  من  )آذار) 
 Benjamin( نتنياهو  بنيامين  برئاسة  الحكومة  قدمت 
لإلسكان  لجان  إنشاء  على  تقوم  خطًة   (Netanyahu
تعجيل  اإلسكان عن طريق  أزمة  تيسير  أجل  من  الوطني؛ 
إنهاء إجراءات الموافقة لبنايات الوحدات السكنية. ولكن رأى 
الكثير من الشباب أن هذا االقتراح نابٌع من أجندة الحكومة 
القديمة، التي يستفيد منها المقاولون وأباطرة المال واألعمال.
ومن الجدير بالمالحظة أن مدينة الخيام المركزية في شارع 
روتشيلد بتل أبيب قد أُقيمت في مواجهة المكان الذي أُنشئ به 
مجلس الشعب – أول برلمان لدولة إسرائيل – في عام 1948. 
وقد علق المحتجون الفتات غيرت اسم الشارع إلى "لو ُكنت 
الترجمة  وهي  )If I were Rothschild)؛  روتشيلد" 
العبرية لألغنية الشهيرة "لو كنُت رجاًل غنًيا" المأخوذة من 
 Fiddler on( المسرحية الغنائية عازف الكمان فوق السطح
ة الفتات أخرى توضح طريق النضال بعدد  the Roof). وثمَّ
األهداف المحرزة، كما قد يرى المتفرج في ملعب كرة القدم. 
"الشعب = 1، رئيس الوزراء = 0." وهذا تالعٌب باأللفاظ 
يشير إلى أن األفضلية للشعب، ويبين أيًضا أن الشعب على 
قلب رجل واحد. في حين ترمز الالفتة إلى رئيس الوزراء 
نتنياهو بعبارة Bibi، وهي صفة مذمومة لرقم "صفر"، والتي 
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تعني بالعبرية "شخص نكرة". وكما سبق التوضيح، لم يكن 
اختيار شارع روتشيلد كموقع لمقر االحتجاج اختياًرا عبثًيا. بدأ 
إلى  تهدف  ديمقراطية  مدنية  عملية  باعتباره  الخيام  احتجاج 
انتزاع السيادة من الحكومة، والمؤسسات التي من المفترض 
أن تكون ممثلة للشعب، وإعادتها إلى الشعب ذاته، مثله في 
ذلك – إلى حد كبير– مثل االحتجاجات األخرى في حوض 

البحر األبيض المتوسط شرًقا وجنوًبا.
النظام  الشعب على  إسرائيل عن سخط  في  االحتجاج  عبَّر 
السياسي الذي ال يمنح الشعَب السلطة، بل يخّولها إلى أحزاب 
يترأسونها،  الذين  الحاخامات  إلى  الغالب  وفي  قطاعية، 
والذين ال يدينون بالوالء إال لناخبيهم. أما المحتجون الشباب، 
فكان لديهم شعور بأن شيًئا ما خطأ في العملية الديمقراطية؛ 
ناخبيه  احتياجات  البرلمان  يمثل  أن  المفترض  من  حيث 
والصالح العام على حد سواء. ولم تسمح األلعاب السياسية 
التي مورست في الكنيست بإيجاد بدائل اقتصادية ودبلوماسية، 
مع  تتنافس  التي  المختلفة  األحزاب  على  األمر  اقتصر  بل 
بعضها البعض للحصول على المقاعد. ومن ثمَّ، شعر الشعب 
عن  فضاًل  ورغباته.  مصالحه  يمثل  ال  السياسي  النظام  أن 
ذلك، بدا في السنوات األخيرة أن الكنيست قد حاول مضايقة 
بداًل  التخويف والماكرثية،  بأساليب  الشعب والتضييق عليه 
من العمل على حل المشكالت االجتماعية التي يعاني منها. 
أي  في  بأن  ما  حد  إلى  تشي  المحتجين  الفتات  وكانت 
ديمقراطية، يُفترض أن يُمثّل المسؤولون المنتخبون الصالَح 

العام، وأن يديروا حواًرا حقيقًيا مع ناخبيهم بعد انتخابهم.
في واقع األمر، قد عمل خطاب األمن الوطني، الذي أصبح 
األخيرة،  السنوات  في  الكنيست  أروقة  داخل  النغمة  عالي 
على تنحية المبادئ الديمقراطية جانًبا. ومن بين هذه المبادئ 
فكرة المساواة وحقوق اإلنسان األساسية، بما في ذلك الحقوق 
عن  حتى  إلغاؤها  يمكن  ال  التي  واالقتصادية،  االجتماعية 
في  األصوات  أغلبية  عبر  أي  "ديمقراطية"؛  عملية  طريق 
الكنيست. كما تسبب تطابق رؤى سياسية معينة فيما يتعلق 
بمصير المناطق الفلسطينية المحتلة في يهودا والسامرة مع 
الرؤى االجتماعية واالقتصادية لدى اليسار اإلسرائيلي في 
تلقائي لكل مطلب يدعو  تلقائي، وكذلك رفض  إجراء ربط 
الخيام  احتجاج  عمل  كبير،  حد  وإلى  اجتماعي.  تغيير  إلى 
يمكن  التي  والتعاون  التشككية  للنزعة  حدود  تعيين  على 
الطابع  ذات  التحركات  من  عصر  في  توقعها  للساسة 
المكارثي، واستدامة عدم المساواة. وربما يكون قد بيّن أيًضا 

حدود الالمباالة التي تعاني منها الجماهير.
مع أنه عِقب الشعور بحالة النشاط التي نتجت عن االحتجاج 
من  الرغم  على  أنه  المتظاهرون  اكتشف  األمر،  بادئ  في 
بأن  اإلسرائيليين،  من  الكثير  إلى  أيديهم  على  األمل  عودة 

لديهم القدرة على تغيير مسار األمور، واإلحساس بالتضامن 
أنه ذهب دون عودة،  الذي كان قد ظن كثيرون  المجتمعي 
من  االجتماعي  العدل  على  القائمة  مطالبهم  في  ما  ورغم 
جاذبية شديدة، إال أنه كان ال بد لهم من صياغة استراتيجية 
من  العديد  هبَّ  المرحلة،  هذه  وفي  واضحة.  ومطالب 
األشخاص الذين يمثلون المجتمع المدني المستقر إلى مساعدة 
على  كمصر  المجاورة،  البلدان  في  الشباب.  المتظاهرين 
أيًضا  هناك  انضم  حيث  نفسه.  الشيء  حدث  المثال،  سبيل 
المسلمين،  المستقر، كاإلخوان  المدني  المجتمع  أعضاء من 
التغيير.  إحداث  في  مًعا  ونجحوا  الشباب،  المتظاهرين  إلى 

وإلى هنا ينتهي وجه الشبه بين الحالتين.
المحتجين  قادة  يتصوره  الذي  الضمني  االفتراض  كان 
الكنيست  يستخدمها  التي  الوحيدة  األداة  أن  اإلسرائيليين 
والحكومة على وجه الخصوص، تكمن في الخطاب األمني 
والقدرة على بث الخوف والفرقة. وبالتالي، اختاروا فصل 
وضع  مناقشة  عن  واالقتصادية  التوزيعية  المساواة  مناقشة 
الديمقراطية في إسرائيل، وآثار ذلك على مجتمع االحتالل 
في األراضي الفلسطينية. وأثبتت هذه االستراتيجية فاعليتها 
على المدى القصير، ولكنها باءت بالفشل في نهاية المطاف. 
ومع كل ذلك، ُطرحت سلسلة من مشاريع القوانين المناهضة 

للديمقراطية فيما يتعلق بسياسة الحكومة االقتصادية.
في المرحلة الثانية من االحتجاج، شارك أكاديميون معروفون 
العدل  بقضايا  معنيون  مشهورة  حكومية  غير  ومنظمات 
االجتماعي، وصاغوا وثائق تبين َمواطن الفشل في السياسة 
االجتماعية االقتصادية التي تنتهجها الحكومة. وتوضح هذه 
من  واحدة  إسرائيل  في  المساواة  عدم  معدالت  أن  الوثائق 
أعلى المعدالت في العالم، وأعالها على اإلطالق بين بلدان 
منظمة التعاون االقتصادى والتنمية )OECD). ويبلغ الحد 
يحصلون  الذين  مرتبات  أضعاف  خمسة  للمرتبات  األعلى 
هذه  كشفت  كما   .10% بنسبة  المتوسط  من  أعلى  على 
الوثائق أيًضا وجهة نظر المحتجين المتعلقة بتأثير السياسات 
طبيعة  على  األخيرة  السنوات  في  للحكومات  االجتماعية 

التحديات التي يواجهها المجتمع اإلسرائيلي.

الفوارق في الدخل التي تعد األعلى في العالم الغربي:   ▪
العمال  مرتبات  بين  الفارق  بلغ  قد  المثال،  سبيل  فعلى 
الذين يتمتعون بخبرة عشر سنوات أو أكثر، وبين أولئك 
الذين لديهم خبرة تقل عن عشر سنوات في العقد األخير 
العمال  مرتبات  بين  الفارق  ارتفع  كما  تقريًبا.   50%
 12 عن  تزيد  لمدة  التعليم  مراحل  عبر  تدرجوا  الذين 
سنة، والذين قضوا في التعليم مدة أقل من 12 سنة من 

%66 في عام 1998 إلى %80 في عام 2009. 
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استثمارات  الحكومة  توفر  ال  األساسية:  البنية  نقص   ▪
كافية في مجال البنية األساسية في إسرائيل. يعمل نقص 
عزل  على  بديلة  مواصالت  لوسائل  األساسية  البنية 
المواطنين المقيمين في المناطق المتطرفة؛ مما يجعلهم 
قد  الذين  الفقر  من  أنفسهم  تخليص  على  قادرين  غير 

ُفرض عليهم.
عدم المساواة في الحصول على الرعاية الطبية: حتى في   ▪
مجال الرعاية الطبية، يوجد نقٌص واضٌح في االستثمار 
في  العامة  الطبية  الخدمات  تعاني  حيث  الحكومي. 
إسرائيل من صعوبات هيكيلة ناجمة عن نقص الموارد 
الالزمة لعمل النظام. كما انخفض الدعم الحكومي لنظام 
الرعاية الطبية من نسبة %67 في عام 1998 إلى نسبة 
تكاليف  %59 في عام 2010، وقد دفع االرتفاع في 
األفراد للحصول على الرعاية الطبية آالف اأُلَسر إلى ما 
ة فوارق هائلة بين المناطق في  دون خط الفقر. أيًضا ثمَّ
وسط المدينة واألطراف من حيث جودة الرعاية الطبية. 
وتوفر  رة  واألسِّ األطباء  في عدد  الفوارق  هذه  وتتجلّى 

األجهزة المرتفعة الثمن والمنقذة للحياة.
الرئيسية  المطالب  أحد  يتمثل  التعليم:  في  الفوارق   ▪
للمشاركين في احتجاج الخيام، فيما يتعلق بالتعليم، في 
تنفيذ قانون التعليم اإللزامي بدًءا من الوالدة. كثير من 
النساء اليوم يلزمن منزلهن ألسباب مادية، وال يستطعن 
تحمل تكاليف التعليم قبل المدرسي ألطفالهن )حتى سن 
إطار  في  كبيرة  فوارق  ة  ثمَّ وبالمثل،  سنوات).  خمس 
النظام التعليمي اإلسرائيلي تتوازى مع الفوارق الطبقية. 
كما تُبين نتائج االختبارات العامة في العلوم تدنًيا مثيًرا 

للقلق في مستوى تحصيل األطفال اإلسرائيليين.
الرئيسي  السبب  التعليم  في  الفوارق  تُمثل  التوظيف:   ▪
في  الفوارق  ارتفعت  إسرائيل.  في  المرتبات  لفوارق 
مدة 12  التعليم  في  قضوا  الذين  العمال  بين  المرتبات 
أقل من 12 سنة على  فيه  الذين أمضوا  سنة، وأولئك 
مدار العقد األخير من نسبة %66 في عام 1998 إلى 
فوارق  أن  حين  في   .2009 عام  في   80% نسبة 

المرتبات بين الرجال والنساء تبلغ 35%.

ركز االحتجاج على دعم أُسس دولة الرفاهية عبر استثمار 
حكومي أكبر حجًما في التعليم العام، وتعزيز الرعاية الطبية 
العامة وتوسيع نطاقها، وتوفير إعانات أكثر سخاًء لقطاعات 
الهرمي  الهيكل  بإلغاء  المحتجون  الضعيفة. وطالب  السكان 
ملكية  بين  حاجز  ووضع  تماًما،  إسرائيل  في  للشركات 
الشركات الحقيقية والشركات المالية. كما طالبوا أيًضا بتقييد 

التوظيف الواسع االنتشار عبر شركات القوى العاملة. 

ة نقطة مرجعية أخرى في هذا الصدد مفادها أن اإلنفاق  وثمَّ
العام المدني في إسرائيل تعرض لالنخفاض مقارنًة بالناتج 
الخمس  السنوات  مدار  على   (GNP( اإلجمالي  القومي 
الماضية. وفي الوقت نفسه، بقي اإلنفاق الدفاعي في مقابل 
الناتج القومي اإلجمالي دون تغيير تقريًبا. ومع ذلك، تمثلت 
المشكلة الرئيسية للمحتجين في أنه بينما كانوا يعملون على 
إبراز مواطن الضعف البنيوية في االقتصاد اإلسرائيلي، ظلَّ 
قوًيا مقارنًة باقتصادات باقي بلدان العالم فيما يتعلق بمعدالت 
إسرائيل  قوة  برزت  فقد  سواء.  حد  على  والنمو  البطالة 

االقتصادية على خلفية األزمة االقتصادية العالمية.
احتلت محنة  النسبية لالقتصاد،  القوة  الرغم من هذه  وعلى 
العمال في إسرائيل ونقص البنية األساسية في التعليم والرعاية 
العادل  غير  التوزيع  إلى  باإلضافة  والمواصالت،  الطبية 
محور  والضرائب)،  العسكرية  )الخدمة  الوطنية  للتكاليف 
النقاش العام الذي خلّفه االحتجاج. ولكن من المحتمل أن يكون 
هذه  بين  ومن  أخرى.  عوامل  بسبب  وقتئٍذ  ر  تفجَّ االحتجاج 
العوامل الشعور بأن المفاوضات مع الفلسطينيين قد وصلت 
إلى طريق مسدود. وقد أدى اإلحباط حيال هذا الشأن، وتراجع 
هذا الموضوع على أجندة الحكومة في واقع األمر إلى إفساح 

المجال للقضايا المدنية على األجندة الوطنية.
ومن بين القضايا المدنية المشتعلة الصراع الديني – العلماني 
الذي لم يفتأ يُعّرض البالد للقالقل. فقد كان لدى الشباب الذين 
قد خدموا في الجيش، ودافعي الضرائب شعوٌر منذ زمن بعيد 
بأنهم ضحايا قطع الطرق من ِقبل األحزاب الدينية المتهتكة 
الواقع،  وفي  العقارات.  وملوك  واألعمال  المال  وأباطرة 
لَهيب  اإلسكان  وأزمة  الديني – العلماني  الصراع  أزكى 
رأت  ذلك،  إلى  إضافًة  إليها.  وأفضيا  االنفعالية،  الثورة 
تحت  ترزح  كان  التي  المستقرة،  المدني  المجتمع  منظمات 
ضغط شديد من الكنيست منذ أمد بعيد، في هذه االحتجاجات 
فرصًة لتعيين حدود النقد المسموح به، واالنتقال من الوضع 
المنظمات،  لهذه  فبالنسبة  الهجومي.  الوضع  إلى  الدفاعي 
كانت هذه االحتجاجات فرصًة إلضافة الشرعية على نشاطهم 
والشباب،  الفقراء  مناصري  بمظهر  الظهور  طريق  عن 

وليس األقليات في إسرائيل فقط.

استجابة الحكومة لالحتجاج

استجابًة لالحتجاج، أعلنت الحكومة اإلسرائيلية عن سلسلة 
أزمة اإلسكان. كما  اتخاذها لحل  يتعين  التي  الخطوات  من 
ل رئيس الوزراء أيًضا لجنة برئاسة البروفسير مانويل  شكِّ
فحص  بهدف   (Manuel Trajtenberg( تراختنبيرغ 
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بشأن  وخاصًة  واالجتماعية،  االقتصادية  المحتجين  مطالب 
االجتماعية،  الطبقات  بين  والفجوة  المعيشة  تكاليف  ارتفاع 
من  مختارين  أعضاء  اللجنة  تضمنت  لذلك.  الحلول  وتقديم 
الجمهور واألكاديميين والقطاعات الخاصة. وتناولت اللجنة 
االقتراحات في خمسة مجاالت: العمل على إحداث تغيير في 
األولويات من شأنه الحد من األعباء على كاهل المواطنين 
الضريبي،  الهيكل  في  تغيير  إحداث  وكذلك  اإلسرائيليين، 
وزيادة  االجتماعية،  الخدمات  إلى  الوصول  معدل  ورفع 
التنافس في االقتصاد، ووضع خطوات قابلة للتنفيذ لتخفيض 

أسعار السكن.
بديلة.  لجنة  االحتجاج  قادة  ل  شكَّ اللجنة،  إنشاء  على  ورًدا 
المساواة  زيادة  األهداف:  حيث  من  اللجنتان  وتشابهت 
العامة في  المشاركة  االجتماعية واالقتصادية، ورفع معدل 
النقاش االقتصادي واالجتماعي. ومع ذلك، كان هذا هو حد 

االتفاق بينهما.
اللجنتان،  إليها  التي أفضت  المقترحات  بين  أما االختالفات 
فنجمت من اختالف الرؤى فيما يتعلق بالقطاع العام. حيث 
أهمية  حيال  ارتيابها  عن  تراختنبيرغ  لجنة  وثيقة  أعربت 
القطاع العام وفاعليته؛ ولذا بدت مترددة بشأن توسيع نطاقه. 
أما اللجنة البديلة، فترى القطاع العام أداة مهمة لعالج حاالت 
تقارير  أن  حين  في  الدخل.  توزيع  وتحسين  السوق،  فشل 
ثمَّ  بالتضامن االجتماعي؛ ومن  إيمانهم  المحتجين تعبر عن 
األغنياء  على  أعلى  ضرائب  فرض  ينبغي  بأنه  اعتقادهم 

إلنشاء مجتمع أكثر عداًل.
وتجلَّت هذه االختالفات األيديولوجية أيًضا في مدى ارتباط 
النقاش  تركيز  ينصب  الذين  الرئيسي  بالموضوع  الوثائق 
ح  العام عليه حتى اآلن: تقييد الميزانية واإلنفاق العام. لم يُفصِّ

تقرير تراختنبيرغ عن الرغبة في زيادة اإلنفاق العام.

نتيجة االحتجاج

نزل مئات اآلالف من المواطنين إلى الشوارع لالحتجاج، إال 
أنه لم ينتج عنه إال إنجازات قليلة. فربما كان الفشل الحتمي 
توخوا  قد  النشطاء  أن  مع  النهاية،  وفي  مرتقًبا.  لالحتجاج 
حذًرا شديًدا في التوافق مع أحزاب جناح اليسار اإلسرائيلي، 
أن  البداية  من  جليًّا  بدا  فقد  حزبي،  انتساب  أي  ورفضوا 
النضال لم يكن كافًيا. أما جناح اليمين الديني والمستوطنون 
وعلى  لالحتجاج.  ألداًء  أعداًء  أنفسهم  أعلنوا  فقد  داخله، 
النقيض من المحتجين المخضرمين الذين يساورهم االرتياب 
أطفاال  الطالب  في  رأوا  مزراحيون،  يهود  وهم  والشك، 
غير  ألنهم  باالحتجاج؛  يقومون  أغنياء  سطحيين ألشخاص 

قادرين لفترة مؤقتة على قضاء عطلة صيفية في المنتجعات 
الرخيصة بتركيا، حاول اليمين المتدين أن يصنفهم باعتبارهم 
قد  إسرائيل.  أمن  على  خطًرا  ويمثلون  ثائرين،  شيوعيين 
أصبح نهج الرفاهية الذي ينتهجه اليسار من المحرمات بين 
الكثيرين ممن ينتمون لليمين المتدين، حتى وإن كان معظمهم 
وبناًء  مشابهة.  واجتماعية  اقتصادية  مشكالت  من  يعانون 
قدم  حينما  السياسي،  التصنيف  تجنب  في  ينجحوا  لم  عليه، 
مبدأ  حول  مهم  نقاش  لبدء  الفرصة  االحتجاج  نشطاء 
االجتماعي  العدل  مطلب  أصبح  إسرائيل.  في  الديمقراطية 
– الذي كان ينبغي أن تطالب به جميع قطاعات السكان، بما 
بسبب  أخرى  قضايا  على  يحتجون  الذين  العرب،  فيهم 
وفقد  لالحتجاج.  شعاًرا  اإلسرائيلي –  الفلسطيني  الصراع 
المحتجون – إلى حد كبير– السمة األخالقية التي يتميزون 
بها؛ ألن استراتيجيتهم تجاهلت الحقيقة التي مؤداها أنه دون 
ديمقراطية ال يوجد حق التظاهر، وأن الكفاح من أجل العدل 

االجتماعي ما وجد إال بفضل الديمقراطية.
فلم تكن نتيجة االمتناع عن إجراء نقاش عام جاد حول آثار 
أسلوب المكارثية – الذي انتشر في أروقة الكنيست – على 
الصراع  لحل  الدبلوماسية  المبادرة  وغياب  إسرائيل، 
المحتجين  جانب  من  أخالقًيا  فشاًل  اإلسرائيلي،  الفلسطيني 
بالمعضلة  اإلقرار  إدامة  على  فعلًيا  يعمل  إنه  بل  فحسب 
البرلمانية المعقدة التي تتطلب الخضوع لما تمليه األحزاب 

القطاعية، واالستمرار في قمع حقوق األقلية العربية.
كما فشل المحتجون في إقناع المؤسسات الحكومية بضرورة 
تغيير نهجها االجتماعي تغييًرا جذرًيا. وظلت المقترحات في 
أغلبها حبًرا على ورق كبديل خيالي. أيًضا، مما يشير إلى 
الترشح في  قادة االحتجاج قرروا  الفرصة أن بعض  فوات 
االنتخابات القائمة على قوائم األحزاب الموجودة. بل يشير 
هذا إلى ما هو أسوأ؛ فبذلك قد أصبح الكنيست بأكمله كتلة 
واحدة توافق على سياسة الحكومة دون مناقشتها. ومن المثير 
للشك أن يؤثر هذا االحتجاج تأثيًرا حقيقًيا على االنتخابات، 
أو على الثقافة السياسية اإلسرائيلية، أو كيفية عالج المشكالت 
الحالية الهامة. ولكن نجح المحتجون في تحقيق شيء واحد. 
لم تكن  الجيل األصغر سًنا مصطلحات  لغة  أدخلوا في  فقد 
العدل االجتماعي،  تُردد في إسرائيل لسنوات، بما في ذلك 
عامة  لمناقشات  الباب  وفتحوا  للموارد.  العادل  والتوزيع 
والنشاط  الفاعلية  منهج  في  متجددًة  روًحا  وضخوا  عديدة، 
على مستويات متنوعة. كما جذب االحتجاج الجماعي انتباه 
الجمهور واهتمام صانعي القرار، ولكن يبدو أنه لن يُترجم 
واقتصادية  اجتماعية  أجندة  وضع  إلى  الحالي  الوقت  في 
االحتجاج  هذا  أن  التاريخ  جديدة إلسرائيل. وهكذا سيسجل 

فرصٌة ضائعٌة. 
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 سيلفي فلوريس  
)Sylvie Floris(

)Paris( باريس ،)Sciences Po( أستاذ بمعهد الدراسات السياسية

دور الشباب كفاعلين بالمجتمع المدني لحظة الربيع 
العربي والتحول الديمقراطي

هذا المقال يجيء بعد دراستين حول سياسة الشباب في تونس1 
 .2009 عام  األوروبية  المفوضية  نشرتهما  والمغرب2 
فالضيق الكبير والتوتر الذي يمر به شباب هذه البلدان في هذه 
الفترة كان قد أشير إليه بشكل موسع، وكان قد سبق الكالم عن 
شباب متردد بين "التمرد والخضوع"، وهي صيغة متبصرة 

في ضوء أحداث عامي 2010 و2011.
الشباب في  وسنحاول هنا، بعد مضي عام، أن نحدد موقع 
دول جنوب البحر األبيض المتوسط، موقعهم في المجتمع، 
من حيث القوة االجتماعية والسياسية. وسيكون علينا أيضاً 
و"التحول  المدني"  "المجتمع  مصطلحي  على  نشدد  أن 
الديمقراطي"، ألننا نُجري إسقاطاً ُمتعجاًل لمفاهيم وتحليالت 
قادمة من دول شمال البحر األبيض المتوسط، أو باختصار، 
ن من دوٍل ديمقراطية لديها تقاليد برلمانية  من الغرب المكوَّ
الجنوبية  الضفتين  في  األمر  عليه  عما  مختلفة  وتعددية 

والشرقية للبحر األبيض المتوسط.
إن مجمل الفضاء الجغرافي للبحر األبيض المتوسط تتخلله 
توترات وأحيانا عدم فهم بين مجتمعات الضفتين، الشمالية 
زعزعة  في  المستمرة  األحداث  أن  عن  فضاًل  والجنوبية، 
من  وتحليلها  قراءتها  تمت  العربية  للدول  المستقر  الوضع 
خالل منظور للقراءة هو غالباً بعيد عن الواقع. ويبدو لنا أنه 
من المهم في هذا المقال إعادة تناول هذه المفاهيم، ومقاربة 
تعقيدات الشباب الذي احتل، وال يزال يحتل، موقعاً متقدما 

الذي يتصفح  الشباب  الثورات، ذلك  ثم في  المظاهرات  في 
المواقع االجتماعية، والذي "يضع الخميرة في العجين دون 

أن يحصل على الخبز في النهاية".

مجموعة متشابكة من الوقائع

محمد  الشاب  يضرم  األول)  )كانون  ديسمبر   17 في 
التونسية  بوزيد  بمدينة سيدي  النيران  نفسه  في  البوعزيزي 
بعد مصادرة الشرطة لعربة الخضروات التي يبيعها. وبعد 
أقل من شهر، في 14 يناير )كانون الثاني)، يهرب الرئيس 
نوفمبر  منذ 7  السلطة  يرأس  الذي  بن علي،  العابدين  زين 
)تشرين الثاني) 1987، من البالد تحت صيحة "ارحل!". 
دور  يجيء  )شباط)،  فبراير   11 في  شهر،  من  أقل  وبعد 
الرئيس المصري محمد حسني مبارك في الرحيل، مطروداً 
باحتشاد شعبي غير مسبوق. وفي نفس الفترة باليمن واألردن 
وفي  الثورية.  الحمى  نفس  تنتشر  وليبيا وسوريا  والبحرين 
الجزائر، عمدت السلطة إلى خنق محاوالت االنتفاض بشراء 
الصمت عبر توزيع البترودوالر مع تقوية القمع العسكري. 
باقتراح إصالح  المغربية، بدورها سارعت  الملكية  السلطة 
لدستورها يُحد من الصالحيات السياسية للملك دون المساس 
بمصالحه االقتصادية الهائلة. وقبل نهاية صيف 2011 ، بعد 
بعد  القذافي  معمر  طغيان  من  ليبيا  تحررت  الناتو،  تدخل 
مواجهات مسلحة عنيفة. وفي مارس )آذار) من نفس العام 
العسكريين  ِقبل  من  البحريني  الشعب  انتفاضة  قمع  يتم 
المعززين بقوة قادمة من ممالك البترول المذعورة من انتقال 
العدوى إلى دولها. وبينما يواصل السوريون مواجهة القمع 
الدموي لقوات بشار األسد تحت الدم والدموع. نحن ال نعرف 
بعد نتيجة هذا الصراع الذي يتخذ صورة حرب أهلية، لكن 

من المؤكد أن النظام قد فقد مصداقيته فعاًل.

صحوة المجتمع المدني في البحر المتوسط

الشباب، األبطال المضادون في الربيع العربي

www.salto-youth.net/downloads/4-17-1871/09-EuroMedJeunesse-Etude_TUNISIA.pdf? 1

www.salto-youth.net/downloads/4-17-1867/06-EuroMedJeunesse-Etude_MOROCCO.pdf? 2
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السياسية  الجغرافيا  إن  التالي:  االستنتاج  إلى  توصلنا  لقد 
ودول  األوسط  والشرق  والمشرق  العربي  المغرب  لبلدان 
الخليج قد انقلبت رأساً على عقب في أقل من عشرة شهور، 
كسرت  ُمتوقعة  وغير  مفاجئة  "ثورات"  بفعل  وتغيرت 
الغرب  ينقلها  التي  العربية،  للمجتمعات  الجامدة  الصورة 

غالباً، وقد جعلت تلك المجتمعات "تدخل التاريخ".

مجتمعات عربية فريسة لـ"إرهاق اجتماعي"

في مواجهة هذا التحول التاريخي الذي ال نعرفه وال نسيطر 
على محدداته، من الجيد أن نتذكر كيف كانت هذه المجتمعات 
العربية فريسة لنوع من "اإلرهاق االجتماعي" على مستوى 
ساهمت  التي  والمجتمعية،  واالقتصادية  السياسية  السياقات 
في "تخديرها"، بل وحتى في إصابتها بالشلل. وبالتدريج كان 
القوى  "كارتالت"  من  نوع  السلطة  رأس  على  صار  قد 
سمح  الزمن  في  حد  من  ما  قوية.  أمنية  بأجهزة  مدعومة 
باألمل في تجديد القيادات في ذلك النظام االستفتائي المجّمد. 
إن المجموعات التي كانت تحتكر اإلكراه العنيف كان لها وال 

يزال لبعضها دور مميز في إطار المجتمع.
"إن ظاهرة تنوع الِفرق المسلحة والشرطة هي صفة مميزة 
عملية  حيث  االستبدادية،  الدول  من  العديد  في  ومشتركة 
التمأسس تظل غير مكتملة. إن ازدواج، وأحيانا التعدد بين 
جيش  استخبارات،  وأجهزة  مسلحة  قوات  وشرطة،  جيش 
وميليشيات نظامية، قوات مسلحة تابعة للدولة وأخرى خاصة، 
لتشهد على عدم ثقة األنظمة في أجهزتها العسكرية واألمنية" 
األتوقراطية)  قلب  في  واألمن  الجيش  بيكار،  )إليزابيث 
 Elisabeth Picard, Armée et sécurité au)

.(cœur de l’autoritarisme
ولنتذكر كيف ساهمت السياسات الغربية المضادة لإلرهاب 
)أيلول) في تعزيز اإلجراءات األمنية،  ما بعد 11 سبتمبر 
في  الدولة  التزام  حساب  على  جاء  الذي  التعزيز  وهو 
المجاالت االجتماعية والتعليمية والصحية. هذه المجتمعات 
قد غزاها الخوف من القمع بكل أشكاله. وهذا الخوف هو ما 
كانت  في حين  والتقدم  "كتلة"  لتشكيل  القوة  الشباب  أعطى 

السلطة تتوقع تراجعهم.
تقليص  على  عملت  قد  الدول  هذه  في  األمنية  األولوية  إن 
وظائفها السيادية لصالح عدد من المنظمات غير الحكومية 
وروابط زمالة وأجهزة المجتمع المدني التي حلت محل تفكك 

التنظيم السياسي للمجتمع.
لصالح  العامة  الممتلكات  واختالس  السلطة  تركز  كان  هل 
بعض األشخاص هو ما ساهم في جعل هذه المنطقة الجغرافية، 

على  الوحيدة  المنطقة  للنفط،  المنتجة  الدول  ضمنها  ومن 
خالل  التقدم  من  ضئيل  قدر  سوى  تحرز  لم  التي  الكوكب 
العقود األخيرة، كما تشهد بذلك تقارير برنامج األمم المتحدة 
خمسة  لكل  واحد  مخزية:  فاألرقام  )UNDP)؟  اإلنمائي 
مواطنين يعيش بأقل من دوالرين في اليوم. والفترة الحالية 
موسومة بالفقر المدقع الضخم والمتنامي في عدد من الدول، 
ومنها مصر حيث يطال ما يقرب من خمس السكان، أو اليمن 
حيث ما يقرب من %50 من السكان مصنفون في عداد الفقر 
المدقع. ومعدالت البطالة )الرسمية) تقارب الـ %20، بينما 
نسبة األمية بين من تتجاوز أعمارهم 15 سنة تبلغ 23%، 
الجهود  من  الرغم  على  الـ 17%  تفوق  أمية  نسبة  وهناك 
العالية لمحوها، دون أن ننسى معدل وفيات األمهات والتمثيل 
السياسي )فال يوجد سوى  الفضاء  للنساء في  الضعيف جداً 
%8 من النائبات بالبرلمانات في مقابل متوسط عالمي يبلغ 

.(18%
ديموغرافي  لسياق  اعتبارنا  الحقائق  هذه  على  ونضيف 
الدول: %65 من  لهذه  العمومية  للسياسات  بالنسبة  صعب 
السكان دون سن 25 سنة، ومتوسط األعمار يبلغ 22 سنة 
)مقابل متوسط عالمي 28 سنة)، وعلى الرغم من االنخفاض 
القوي والسريع لمعدالت خصوبة المرأة في المغرب العربي 
)تراجع المعدل من ستة أطفال للمرأة في الثمانينات إلى ما 
تأثيرا  تؤثر  العوامل  اليوم). كل هذه  قلياًل عن طفلين  يزيد 
عميقا على العالقات بين األجيال، كذلك على تنظيم المجتمع.
اليوم  تحتدم  التي  الداخلية  بالصراعية  علماً  تحيطنا  وهي 
داخل هذه المجتمعات، وهي صراعات طالما تم التقليل من 
شأنها من قبل الغربيين الذين تحركهم الضرورات األمنية، 
وبنظرة  االقتصادية،  والمصالح  اإلسالم  حول  والمخاوف 

متعالية بعض الشيء عليها.
فاتسالف  مثل  نؤكد،  أن  يمكننا  الحقائق  هذه  مواجهة  وفي 
هافيل )Václav Havel) في مقالته السياسية "سلطة من 
 ،(The Power of the Powerless( "ال سلطة لهم
أن أفراد هذه المجتمعات، والشباب بشكل خاص، كانوا في 
وضع "ما دون المواطن"، وهو ما يفسر أن الكلمة األولى 

التي تم الهتاف بها في المظاهرات كانت "الكرامة".

عن أي "مجتمع مدني" نتحدث؟

قبل الحديث عن تنظيم المجتمع المدني، ال بد باألحرى أن 
على  التأكيد  في  االنشقاق  أشكال  من  شكل  عن  أواًل  نتكلم 
الرغم من كل شيء،  المحافظة، على  في  الفردية والرغبة 

على الروابط االجتماعية بشكل حقيقي وبشفافية.
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"المقارنة ليست هدفاً" بالتأكيد، ولكن اقتراح فاتسالف هافيل 
في "سلطة من ال سلطة لهم" حول ربيع براغ يُدّوي كالصدى 
اليوم أن نبحث في أي وسط،  بشكل غريب: "من الصعب 
متى، أو بأي مسارات متعرجة، بأي فعل أو أي وضع أصلي 
الحقيقة عبر  فيروس  انتشر تدريجياً  تفاعل، أو بأي طريقة 
الكذب" وبدأ في مهاجمتها: مع ذلك يبدو  نسيج "الحياة في 
هدفاً  تكن  لم  السياسي  اإلصالح  محاولة  إن  واضحاً:  شيئا 

النتفاضة المجتمع ولكن نتيجتها النهائية".

أن أفراد هذه المجتمعات، والشباب بشكل 
خاص، كانوا في وضع "ما دون المواطن"، 

وهو ما يفسر أن الكلمة األولى التي تم 
الهتاف بها في المظاهرات كانت "الكرامة"

إنهم الشباب، القوة الحيّة للدولة، في معارضة رجال السياسة 
المعتبرين كـ"محترفين" للسياسة، من ينزلون إلى الشوارع 
والميادين كتعبير عن الجسد االجتماعي في مواجهة الجسد 
اجتماعية  حياة  إلى  يتطلعون  الشباب  هؤالء  السياسي. 
واقتصادية منتظمة وفق منطق المجتمع المدني، باتباع خط 

يجد ديناميته في داخله أكثر مما هو في دور الدولة.
مواجهة  في  الحقيقية"  "الحياة  عن  هافيل  فاتسالف  يتكلم 
الكذب والفساد بمناخ األنظمة االستبدادية " ثورتنا مدنية، ال 
عنيفة وال دينية" هكذا كان شعار متظاهري ميدان التحرير.

سنحاول  المدني"  "للمجتمع  المقاربة  تلك  خالل  من  إنه 
التساؤل حول دور الشباب في المجتمع وقت الربيع العربي.

شباب "بالجمع" ضحية إلهدار المكانة

ينبغي علينا في البداية أن نفكر في مكان الشباب بالمجتمعات 
العربية وقت اندالع األحداث. وسيكون من األدق أن نتحدث 
عن "غياب المكان" للشباب ."نحن بال كينونة وال ملكية"، 
هكذا عبرت طالبة تونسية عشية األحداث في مقابلة صحفية.
هؤالء الشباب من عمر 15 وحتى 24 عاماً يشكلون ربع 
"انتفاضة  وقت  عليه  كانوا  مما  أقل  اآلن  لكنهم  السكان، 
السياسي  اإلسالم  ذروة  ووقت   (IMF riots( الجوع" 
الدراسات  عالم  الحظ  وقد  الثمانينات؛  بنهاية  الراديكالي 
السكانية فيليب فارج )Philippe Fargues) منذ خمسة 
لم تكن  أن "األعمار من 20 إلى 30 عاماً  وعشرين عاماً 
تمثَّل، وربما لن تمثَّل أبداً، في التعداد من 20 عاماً وأكثر 
نسبة بهذه القوة كاليوم". وفي الواقع، فإن في البلدان العربية، 

قد بدأ الدخول بأعداد غفيرة إلى سوق العمل منذ الماضي. 
يجب علينا إذن أن نستبعد جزئياً موضوع االنفجار السكاني 
كعامل من عوامل الربيع العربي، وأن نلتفت نحو اإلجابات 
االجتماعية واالقتصادية. إن أعداد الشباب كبيرة بشكل هائل 
بالنسبة لطاقة سوق العمل على االستيعاب، ولهذا السبب فإن 
معدالت البطالة لهذه الفئة العمرية )15˗ 24 عاما) مرتفعة 
في  و32%  مصر،  في   30% إلى  تصل  فهي  للغاية، 
وفي  الدول.  داخل  كبيرة  جغرافية  تفاوتات  مع  المغرب، 
محمد  الشاب  إشعال  كان  األول) 2010،  )كانون  ديسمبر 
البوعزيزي للنيران في نفسه بمدينة سيدي بوزيد، حيث ثلثي 
العديد  ليأس شباب  بالمنطقة بال عمل، كان َعَرضاً  السكان 
من الدول العربية، ماذا يقال أيضاً عن الشباب الخريجين؟ لو 
أشرنا مرًة أخرى إلى تونس، فإن 60 ألفاً من خريجي التعليم 
العالي يصلون كل عام إلى مرحلة سوق العمل، في حين أن 
عشرات اآلالف يكونون مسجلين مسبقاً في الوكالة الوطنية 

.(ANETI( للتشغيل والعمل المستقل
األوسط  للشرق  كارنيغي  مركز  أعدها  لدراسة  وفقا 
أكثر  هم  الخريجين  من  الشباب  هؤالء  فإن   ،(CMEC)
العمل  غياب  ففيما  العام.  المتوسط  من  البطالة  من  تضرراً 
الرسمي يخص %13.3 من السكان، فإن شباب الخريجين 
البلد  الجزائر،  وفي  العاطلين.  من  نسبة 21.1%  يشكلون 
من  العاطل  فالشباب  المحروقات،  ريع  من  يعيش  الذي 
الخريجين هم ضعف عددهم في بلدان أخرى لها نفس مستوى 

نصيب الفرد من السكان من الدخل العام.
من الممكن أن نتكلم عن يأس هؤالء الخريجين العاطلين ممن 
كانت لهم تطلعات للصعود االجتماعي باالستثمار في التعليم، 
والذين عانوا من إهدار المكانة بالنسبة للفرص المعروضة 
بسوق العمل المحلي. في ممالك الخليج، يعرف الشباب أيضاً 
العقارات  منه الرتفاع سوق  المكانة يرجع في جزء  أهدار 
الذي شهدته بداية األلفية وارتفاع أسعار المساكن. وقد نتج 
من  الشباب  هؤالء  بين  لألجيال  عابرة  توترات  ذلك  عن 
"العالقين" لدى آبائهم، وقد تأخروا في االستقالل المادي حتى 
سن الثالثين وأكثر، وبين الكبار الذين ال يفهمون وال يقوون 
على دعم هؤالء األطفال "المدللين" المستمرين في عهدتهم.

ويصيب هذا اإلحباط بشكل كبير الطبقات المتوسطة، ولكن 
األحداث التي تلت موت محمد البوعزيزي قد سمحت بالتقاء 
الشباب الُمهّمشين، في المدن كما في الريف، بالشباب المتعلم 
الدول  في  إذن  شهدنا  المدن.  من  ومعظمه  المكانة  مهدر 
الشباب  مكونات  مختلف  بين  متوقع  غير  ائتالف  العربية 

"الجمع" الذي يتقاسم هذا الشعور بإهدر المكانة والتهميش.
شباب  وال  البحرين  كشباب  بالطبع  ليسوا  تونس  شباب  إن 
سوريا وال المغرب، لكنهم يتقاسمون في نفس الوقت مالمحاً 



20
12

ي 
سط

تو
الم

10
9

ف
مل

األبيض  للبحر  الشمالية  الضفة  نحو  التوجه  مشتركة شديدة 
المتوسط، مع االتكاء على معالجة دور النساء الشابات في 

الربيع العربي.

من هن النساء المشاركات في الربيع العربي؟

لقد عرضت علينا تلفزيونات العالم بأجمعه وجوهاً متقلصة 
حاملة للشعارات. إنها تلك الصور لنساء شابات محجبات أو 
حن باألعالم في وضعية الظافر  مرتديات للنقاب األسود، تلوِّ
بالمظاهرات الشعبية. إنهن أيضاً بطالت متخذات هيئة الثورة 
 (Le Monde Magazine( كالتي ظهرت بمجلة لوموند
بعدد 5 فبراير )شباط) 2011، حيث تظهر فتاة شابة أمام 
في  "شجاعة.  التالي  التعليق  مع  الشرطة  رجال  كردون 
القاهرة، يوم 26 يناير )كانون الثاني)، هذه الفتاة الشابة تُحّث 
المتظاهرين على التقدم نحو كردون رجال الشرطة". هناك 
أيضاً النساء الشابات العلمانيات المعتدات بعلمانيتهن، كنادية 
الفاني الشاهدة على شاشة التلفزيون. األوليات يمثلن ما يشك 
الشبيبة  هذه  ميل  في  أماًل  يمثلن  واألخريات  الغرب،  فيه 
لمعايير العولمة: مدّونات شابات، يرمزن لمعركة النساء ضد 
حقوق  عن  الدفاع  بطالت  األبوية،  والنزعة  الديكتاتورية 
اإلنسان في العالم العربي. هاتان الوضعيتان الواقعيتان للغاية 
للنساء  السياسي  النمطية لاللتزام  للتمثيالت  تظالن أسيرتين 
في  المخلة  القراءة  تجنب  ينبغي  المنطقة.  هذه  في  الشابات 
الحالة األولى لنوع من االلتزام السياسي هو امتداد و/أو رد 
فعل للسيطرة الذكورية، وفي الحالة الثانية تصنع من الشابات 
العربيات الفاعل الحقيقي والوحيد في الربيع العربي وتحصر 
الرجال في دور التابعين. وفي عيون الغرب المرأة العربية ال 
بد أن تكون إما متمردة أو خاضعة، وهي وضعية مأخوذة 
الشابات في فرنسا،  العربي  المغرب  نساء  بشكل واسع من 

ونذكر هنا حركة "العاهرات وال خاضعات" 
وفي الواقع، فإن االلتزام السياسي للنساء في هذه المنطقة لم 
يكن ينتظر الربيع العربي، وهو يناضل أحياناً من أجل قضايا 
أقل بطولية لكنها أكثر عمقاً كتعميم تعليم الفتيات، وتخفيض 
معدالت الخصوبة، واإلدماج المتدرج لجزء من هذه الشبيبة 
في سوق العمل مدفوع األجر. إنها أقلية تتنامى أخذت على 
االلتزام  أو  األهلية  الجمعيات  عالم  في  مسؤوليات  عاتقها 
في  هامة  ومناصب  انتخابية  صالحيات  عبر  السياسي 
المكثف  الحضور  هذا  من  الغربيين  اندهاش  إن  األحزاب. 
والمغرب  ومصر  بتونس  االحتجاج  حركات  في  للنساء 
تسيّس  بظاهرة  الجهل  من  ينبع  والبحرين  واليمن  وسوريا 
الشابات العربيات، وبموقعهن في الفضاء العام اليوم، جهل 

الصحفيات  من  نظرائهن  لدى  النفس  عن  رضا  يضاعفه 
الغربيات.

Sonia Dayan-( دايان – هيرتزبرون  سونيا  وتذكر 
Herzbrun): "ال نتخيل في فرنسا أنه منذ بدايات القرن 
العشرين توجد حركة نسائية مناضلة في الشرق األدنى كانت 
تبحث عن التحرر من قيد اإلمبراطورية العثمانية المحتضرة، 
وفي نفس الوقت من استعمار أوروبي متعدد الوجوه. وما إن 
تطرح مسألة المرأة فيما اعتدنا على تسميته بالعالم العربي، 
فإن األحكام المسبقة والصور النمطية االستشراقية تأخذ في 

التراكم".

فإن تعَُّقد فهم مكان المرأة في المجتمعات 
العربية ودورها السياسي قد ازداد بتوظيف 

مسألة المرأة تحت حكم األنظمة االستبدادية 
في المغرب وفي المشرق

قد  العربي  العالم  في  النسائية  للحركة  األولى  البدايات  إن 
صنعها رجال محققين ما يمكن تسميته بـ"النسوية المذكرة" 
عالمة  عنها  تُعبّر  كما   (féminisme au masculin)
مسلمون  إصالحيون  هم  العبيدي.  ليلى  التونسية  االجتماع 
الثالثينيات  الشريعة منذ عقد  المرأة في إطار  بتمكين  نادوا 
الشخصية  الحقوق  مدونة  ألهموا  الماضي، وهم من  بالقرن 
التونسية التي تم إعالنها في 1956، والتي تظل حتى اآلن 
األكثر تحرراً ومساواة في كل العالم العربي، حتى ولو كانت 
"نسوية الدولة" تلك ال ترضي النساء الشابات ممن نزلن إلى 

الشارع في تونس منذ أكثر من عام.
العربية  المجتمعات  في  المرأة  مكان  فهم  ُقد  تعَّ فإن  واليوم، 
ودورها السياسي قد ازداد بتوظيف مسألة المرأة تحت حكم 
األنظمة االستبدادية في المغرب وفي المشرق، وأيضاَ تحت 
والمغرب  السعودية  العربية  المملكة  في  المحافظة  األنظمة 
والكويت، وبالذات منذ اعتداءات 11 سبتمبر )أيلول) 2001. 
فكل هذه الدول قد رفعت من قدر نوع من "النسوية الدولتية" 
في صالح حقوق المرأة. وقد شجعت المنظمات غير الحكومية 
العاملة على رفعة المرأة في الفضاء العام وتطوير ترسانة من 
اإلجراءات تعطي انطباعاً وهمياً بالتقدم الديمقراطي في نظر 
مساندي تلك األنظمة من الغربيين. المثال األكثر وضوحاً هو 
بها  السادس  محمد  الملك  أصدر  التي  األسرة  مدونة  إعالن 
مرسوماً في فبراير )شباط) 2004، هي نوع من "النسوية 
القراءات  باسم  المرأة  تمكين  تعلن  التي  الدولتية"  اإلسالمية 
المتحررة للنصوص الدينية "االجتهاد" بدون مساءلة األصول 
"البطريركية" )النظام األبوي) للمجتمع. هذه النسوية الدولتية 
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اإلسالميين  ضد  الصراع  لخدمة  تَُسَخر  أن  أيضاً  يمكن 
المصنفين كـ"أعداء للمرأة" في حين كان الملك قد أطرى قبلها 

بسنوات على "النسيج المسلم" للشعب.
هذا االستخدام لقضية المرأة من قبل األنظمة االستبدادية كان 

دائماً محل اعتراض الحركات النسوية.
واليوم فإن خطاب النسويات العربيات ينتقد نزعة أبوية ال 
اجتماعية  أبوية  نزعة  ولكنها  ذكورية،  سيطرة  أنها  يُعتقد 
وسياسية واقتصادية ومجتمعية تمنع الرجال كما النساء من 
التقدم في الحياة. نحن لم نعد حقاً في عالقة ُمسيطر )الرجال) 
وبين  سلطة  بين  عالقة  في  ولكن  )النساء)  عليه  وُمَسيطر 
تطلع إلى الحرية. النساء الشابات كنظرائهن الرجال يردن 
أصبحت  التي  واالجتماعية  العائلية  الضغوط  من  التخلص 
أكثر ضيقاً. مع تفتت نموذج العائلة التقليدي، وأزمة اإلسكان 
الحضرية، والصعوبات الجمة التي تواجههن للحصول على 
)مونتيناي  الفقر"  "مالتوسية  عن  أيضاً  الكالم  يتم  عمل. 
الصراعية  يلخص  التعبير  هذا   .(Montenay, 2009
الشباب "العالقين" لدى ذويهم خاضعين  الجيلية لكل هؤالء 

لعزوبية ممتدة.

ماذا عن عالقة الشباب باإلسالم في الدول العربية؟

ينبغي الحذر مرًة أخرى بشأن هذه المسألة، كذلك يجب أخذ 
األجيال  بين  الشقاق  ذلك  نجد  نحن  االعتبار.  في  تعقيدها 
البيضاء  "اللحى  بين  بالتعارض  اإلسالميين،  لدى  أيضاً 
الُمسنة" و"اللحى السوداء الشابة" كما لدى الشباب من غير 
الملتحين. إذ أن إدارة المنظمات السياسية تظل في يد الرجال 
الناضجين، مستبعدة الشباب والنساء من المسؤليات الحزبية، 
عن  وإحجامهم  ثقتهم،  عدم  نالحظ  أن  يمكننا  كان  كذلك 
حركات االحتجاج "العفوية" التي تخطت سيطرتهم، بخالف 
ضد  المظاهرات  في  شاركوا  الذين  حركتهم  من  الشباب 
النظام باتفاق أكبر مع شعارات وتطلعات جيلهم. من الممكن 
 Patrick( في العالم العربي تعميم ملحوظة باتريك هايني
اإلخوان  جماعة  داخل  األجيال  صراع  حول   (Haenni

المسلمين:
أقل  واستبداد  أكثر  شفافية  هي:  الجديد  الجيل  مطالب  "ألن 
وتطلع  شبكة  خالل  من  العمل  وتقدير  بالشباب  واعتراف 
الست  النقاط  هذه  الكبيرة.  للشعارات  ورفض  للديمقراطية 
األخوان  يفهمه  لم  ما  قياداتهم.  وضعية  مع  كليًة  تتعارض 
المسلمون، في البداية على كل حال، هو أن احتشاد شبابهم 
كان وفقاً إلرادة لقلب النظام السياسي الفاسد، وكذلك لمساءلًة 
المؤسسات التي تعنيهم. هنا وحين تتم المطالبة بالشفافية، فإن 

السرية هي ثقافة اإلخوان. هنا وحين يتم التفكير في العمل 
هنا  الهرمي.  التنظيم  في  القيادات  تفكر  شبكات،  من خالل 
في  يفكرون  كبارهم  فإن  العمل،  حرية  في  يفكرون  وحيث 
الديمقراطية،  في  يفكرون  وحين  هنا  والهيراركية.  السلطة 
فإن جزء من القيادة ال يضع بالضرورة نفس المحتوى لهذا 

المصطلح".

نحن لم نعد حقًا في عالقة ُمسيطر )الرجال( 
وُمَسيطر عليه )النساء( ولكن في عالقة بين 

سلطة وبين تطلع إلى الحرية. النساء الشابات 
كنظرائهن الرجال يردن التخلص من الضغوط 
العائلية واالجتماعية التي أصبحت أكثر ضيقًا

إنها تلك الفجوة السياسية االجتماعية بين الفئات العمرية التي 
تشكل العامل المستعرض بين شباب الربيع العربي. فالشباب 
اإلسالميون قريبون في مطالبهم من الشباب العربي اآلخر. 
ومثلهم يرفضون األساليب األبوية واالستبدادية، إنهم يدينون 
التعبير  إنه  الخاصة.  منظماتهم  قيادات  وكذلك  الديكتاتور 
كامو  ميشيل  بحسب  الزعامة"  قداسة  "نزع  عن  الشبابي 

.(Michel Camau)
هذا العامل ال بد أن يلعب دوراً هاماً لحظة تحوالت ما بعد 

الثورة.

هؤالء الشباب العرب، فاعلون في التخريب أكثر من 
الثورة

أحد المظاهر المشتركة، للغالبية العظمى بينهم هي استخدام 
شديدة  بقوة  المشحون  ولكن  القانوني،  أو  السلمي  النشاط 

احتجاجية وبعدم ثقة في المؤسسات والنظام القائمين.
إن احتالل الميادين العامة كان قاسماً مشتركاً في كل الثورات 
العربية إلى درجة أن تحولت هذه الميادين إلى فاعل سياسي 

كامل، تحولت إلى المتحدث الرسمي للشعوب وحدها.
ومن المظاهر األخرى لهذه الثورات العربية هو الدور الذي 
االجتماعية  الشبكات  فقط  ليس  االجتماعية،  الشبكات  لعبته 
األخيرة  هذه  ألن  و"تويتر"،  كـ"الفيسبوك"  المتعلم  للشباب 
من 10%  )أقل  لألجهزة  الشعب  حيازة  معدل  على  تعتمد 
بمصر وأقل أيضاً بالنسبة للهواتف المحمولة) واالستعماالت 
الجديدة قد تم  الوسائط  الوسائط. هذه  لهذه  شديدة االختالف 
تطبيقها على شبكات أقدم تُهيكل منذ وقت طويل اجتماعيات 
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اللذين  والقمع  السيطرة  من  الرغم  على  العربي،  العالم 
القائمة. ومن هذه الشبكات مثاًل، االتحاد  تمارسهما السلطة 
وشبكات  والجامعات   (UGTT( للشغل  التونسي  العام 
أهم  وهي  مصر،  في  المسلمين  اإلخوان  كجماعة  التكافل، 

الشبكات التي حاربها مبارك.
الحياة  بأنشطة  للثورات ربطتها  فردية  أخرى  مقاربة  هناك 
المجرد  الثقافي  الولع  اليومية وبالتزامات محلية وبنوع من 
من الهدف العام أو السياسي. مجمل هذه األنشطة، المعروفة 
باسم "أنظمة تحتية سياسية" )infrapolitiques)، وهو ما 
عام،  منذ  انفجر  سنوات،  منذ  العربي  الشباب  به  يقوم  كان 
ويبدو أنه قد أضفى طابعاً علمانياً على اإلسالم، أو هو نوع 
 (post-islamisme( السياسي"  اإلسالم  بعد  "ما  من 

.(Gilles Kepel( بحسب جيل كيبيل
ف عالمات  استطاع مارك ليفين )Mark Levine) أن يُعرِّ
"مابعد اإلسالم السياسي" بمالحظته لموسيقى "الهيڤي ميتال" 
مطرب  وهو  زين،  رضا  ويشرح   .(Heavy Metal)
مغربي، هذا النوع من الموسيقى لمارك ليفين: "نحن نعزف 
الهيڤي ميتال ألن حياتنا هيڤي ميتال" أي أنها تحت القمع، في 
صراع مع الرقابة وأحكام السلطات السياسية والدينية. ونذكر 
أيضاً دور رّسامي الجرافيتي، مثل تلك الرسمة الكبيرة لعالء 
عبد الفتاح على سور مستشفي عسكري مصري الممهورة 
بذلك الشعار الغاضب "بإمكانك أن تقتلنا لكن لن تحكمنا"، أو 
مطرب "الراب" المغربي الملقب "بالحاقد" )L7a9d) الذي 
اعتُقل ألنه أعلن في أغنياته "حقوقي فوراً" أو إعالنه بأنه 

يفضل "يعيش الشعب" على "يعيش الملك".

واليوم، ماذا يبقى؟

بالتأكيد، فإنه بعد عام، جزء من هذا الشباب لديه الشعور بأنه 
لم يُسَمع جيداً أو لم يُسَمع أصاًل. الحاجة للعودة إلى النظام تم 
اإلسالميين  بوصول  االقتراع  صناديق  في  عنها  التعبير 
للسلطة، ولكن ال شيء سيعود كما كان مسبقاً. وتُبرهن بعض 

األمثلة شديدة الداللة على هذه المقولة.
انتخاب  يتم  المصرية  الجامعات  تاريخ  في  األولى  للمرة 
يتم تعيينهم  التدريس، ولم  العمداء عن طريق أعضاء هيئة 
بواسطة الرئيس كما كانت العادة. وقد ضمنت أكبر جامعة 
ُسنية في مصر، وهي جامعة األزهر، الحريات األربع التالية 
ضمن دستورها: حرية التعبير وحرية اإلبداع الفني والحرية 
المجلس  أعلن  ليبيا،  وفي  العلمي.  البحث  وحرية  الدينية 
ينظم  الذي  االنتخابي  القانون  تغيير  عن  االنتقالي  الوطني 
انتخابات الجمعية التأسيسية التي كان ينتظر أن تحتوي على 

نسبة %10 من النساء، ولكن تحت ضغط المجتمع المدني 
تم رفعها إلى 50%.

االنتخابات،  في  جداً  قليلة  الشباب  أصوات  كانت  بالتأكيد 
أحياناً، ولكن منذ اآلن لن  وبالتأكيد فإن القمع يكون وحشياً 
يعود شيئ كما كان، ونستعيد جملة فاتسالف هافيل، بفضل 

الشباب "صار المستقبل مفتوحاً مرًة أخرى".
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 شابيير أراغال  
 )Xavier Aragall( 

 جوردي باديا  
)Jordi Padilla(

 قسم السياسات األورومتوسطية
المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط )IEMed(، برشلونة

تم إجراء العمل الميداني الخاص بالنسخة الثالثة الستطالع 
يوروميد )Euromed) بين ديسمبر )كانون األول) 2011 
من  أجوبة  على  وحصلنا   ،2012 الثاني)  )كانون  ويناير 
هزت  التي  الثورات  سيناريو  أجبرنا  وخبيرا.  فاعال   695
العربي  الربيع  لتأثير  خاص  ملف  تخصيص  على  المنطقة 
على العالقات األورومتوسطية. وأضفنا إلى هذا الموضوع 
السياسي  بالتعاون  المتعلقة  السياسات األورومتوسطية  تقييم 
واألمني، على النحو المنصوص عليه في التخطيط الرباعي 

لالستطالع.
الثالث  التقرير  في  مفصل  بشكل  االستبيان  نتيجة  تحليل  تم 
www.iemed.org/publicacions-en/( لالستطالع 
histor ic-de-publ icacions/enquesta-
بتقديم  نقوم  هنا   .(euromed?set_language=en
العالقات  في  مهمة  جوانب  بثالثة  يتعلق  فيما  للنتائج  أولي 
األورومتوسطية. أوال، تم تحليل التقييم الشامل لتطور الشراكة 
األورومتوسطية التي تضم كال من سياسة الجوار األوروبية 
(ENP) واالتحاد من أجل المتوسط )UfM). ثانيا، التغييرات 
التي يمكن أن تحدثها الثورات العربية على مستوى العالقات 
تقدما  حققوا  الذين  الفاعلون  هم  من  أي  األورومتوسطية، 
وما  األوروبي  االتحاد  دور  أصبح  وكيف  ملحوظا 
األورومتوسطية.  العالقات  أمام  المفتوحة  السيناريوهات 
وأخيرا، تم تحليل تقييم سلة التعاون السياسي واألمني، وهو 
التقييم الذي تأثر بدوره بالتغيرات السياسية في الجنوب التي 

تبين تطور إحدى أهم أصول عملية برشلونة.

السياسة األورومتوسطية 

أظهر السؤال عن التكييف العام لمبادرات االتحاد األوروبي 
تجاه دول الجنوب المجاورة نتائج قريبة جدا من المتوسط 5 
(4.9)، وهو ما يمكن اعتباره جوابا محايدا. يبدو أن توزيع 
)انظر  عادي  توزيع  من  مأخوذ  درجة  لكل  المئوية  النسب 
القيم  في  المستجَوبين  من  عدد  أكبر  يضم   (2 رقم  الشكل 
األساسية. يمكن القول بأن المستجوبين ينظرون إلى مبادرات 
االتحاد األوروبي تجاه جيرانه الجنوبيين بنوع من الالمباالة 

)ليست جيدة وال سيئة).
عندما تم السؤال تحديدا عن نتائج االتحاد من أجل المتوسط 
في عام 2011 كان التقييم سلبيا جدا )بمتوسط 3.8)، حيث 
إن 48 في المئة من المستجوبين أعطوا تقييما يقل عن 4، 
وهو ما يبين بوضوح أن أداء االتحاد من أجل المتوسط لم 
يصل حتى إلى الحد األدنى. بالمقارنة مع سؤال مماثل في 
في   3.8 إلى   4.5 من  التقييم  انتقل  السابق  االستطالع 
المتوسط. ربما عدم االستقرار الذي يشهده االتحاد من أجل 
المتوسط فيما يتعلق بشخصية األمين العام كان له تأثير على 

هذا التقييم.
ولكن عندما جاء السؤال حول الدور المحتمل لألمانة العامة 
المؤسسية  الهندسة  في  المتوسط  أجل  من  لالتحاد 
األورومتوسطية كانت األجوبة أكثر إيجابية، إذ أن المتوسط 
بلغ 5.2. وحسب المناطق الجغرافية، فالمنطقة التي مثلت 
غير  األوروبي  االتحاد  دول  هي  سلبية  األكثر  المتوسط 
بينما   ،(4.9( العربي  المغرب  وبلدان   (4.7( المتوسطية 
دول المشرق ودول االتحاد األوروبي المتوسطية كان تقييمها 

أكثر إيجابية )5.4).
نتائج  العامة لسنة 2011 مع  النتائج  إذا ما قارننا  أنه  غير 
نسخة 2010، سنالحظ تراجعا في النظرة اإليجابية للنتائج، 
حيث انخفض تقييم دور األمانة العامة في عام واحد من 6.0 
إلى 5.2. أما بحسب المناطق الجغرافية، فإن كل المناطق 

الشراكة األورومتوسطية

استطالع يوروميد 2011: الربيع العربي في الواجهة
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تمثل تقييمات أقل من تلك التي ظهرت في العام الماضي، 
وهو ما يشير إلى أن األمانة العامة قد فقدت مكانتها كمؤسسة 
الفاعلين  نظر  في  األورومتوسطية  العملية  في  جوهرية 

والخبراء.

أما السؤاالن األخيران في هذا المحور فقد ركزا على سياسة 
من  طلب  الذي  األول  السؤال  في  األوروبية.  الجوار 
المستجوبين إعطاء تقييم شامل لسياسة الجوار األوروبية في 
عام 2011، بلغ متوسط تقييم جميع المستجوبين 4.9، وهو 

التقييم الشامل لنتائج مبادرات االتحاد األوروبي تجاه دول الجنوب المجاورة في عام 2011الشكل 1
)المتوسط على مقياس من 0 إلى 10؛ حيث أن 0 يمثل غير كاٍف بالمرة، و10 كاٍف تماًما(

المشرق العربي

متوسط االستطالع

االتحاد األوروبي–27

بقية االتحاد األوروبي

دول االتحاد األوروبي المتوسطية

الدول األوروبية خارج االتحاد األوروبي

المغرب العربي

إسرائيل

تركيا
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المصدر: أعده المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط )IEMed) استنادا إلى نتائج النسخة الثالثة من استطالع يوروميد.

التقييم الشامل لنتائج مبادرات االتحاد األوروبي تجاه دول الجنوب المجاورة في عام 2011 )النسبة المئوية(الشكل 2
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المصدر: أعده المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط )IEMed) استنادا إلى نتائج النسخة الثالثة من استطالع يوروميد.
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الشامل  )التقييم  األول  السؤال  تقييم  متوسط  يساوي  رقم 
االتحاد من أجل  تقييم  االتحاد األوروبي) ويفوق  لمبادرات 
المناطق  حسب  الفوارق  نمط  نفس  يكرر  كما  المتوسط. 
تقييم  كان  حيث  األول،  السؤال  في  ُسجل  الذي  الجغرافية 
اإلطالق.  على  األسوأ  العربي  المغرب  في  المستجوبين 
هم  الخبراء  أن  أيضا  يتكرر  فإنه  المؤسسة،  نوع  وحسب 

األسوأ تقييما لسياسة الجوار األوروبية.
جديدة  مالية  آلية  إنشاء  إلى  بالحاجة  يتعلق  فيما  وأخيرا، 
خاصة بالدول المتوسطية الشريكة )MPCs)، بلغ متوسط 
التقييم بالنسبة لمجموع المستجوبين 6.8، وكان سيكون أكبر 
لم  الذي  المتوسطيين  غير  األوروبيين  مجموعة  تقييم  لوال 
المجموعات  باقي  تقييم  أن  حين  في   ،5.4 متوسطه  يتعَد 
األخرى تجاوز 7. من جهة أخرى، حسب نوعية المؤسسة، 
مثّل أعضاء المجتمع المدني والخبراء، باإلضافة إلى الخبراء 

في المجال االقتصادية واالجتماعي الثقافي، أعلى النتائج.

الثورات العربية

دور الفاعلين الدوليين في المنطقة

ردة  تقييم  المستجوبين  من  طلب  الذي  السؤال  يخص  فيما 
الفعل التي تبناها مختلف الفاعلين الدوليين إزاء الثورات التي 

شهدتها الضفة الجنوبية، يالحظ وجود اختالفات مهمة بين 
مجموعات الفاعلين. حيث إن اثنتين فقط حققتا متوسطا يفوق 
(5): تركيا )5.9) واالتحاد األوروبي )5.4)، أما بخصوص 
الدول  وجامعة  األمريكية  المتحدة  الواليات  فقط  الباقي، 
على  و4.4   4.9(  4 يفوق  متوسط  على  حصلتا  العربية 
التوالي). في حين حصل باقي الفاعلين على تقييم سلبي من 
جميع المستجوبين: مجلس التعاون الخليجي )3.7) والمملكة 
 (2.8( وروسيا   (2.9( والصين   (3( السعودية  العربية 

وإيران )2.2).

الدور المستقبلي لالتحاد األوروبي في الدول المتوسطية 
الشريكة

غير أن هذا التقييم يختلف عندما يجيب المستجوبون حول ما 
إذا سيكون لالتحاد األوروبي في المستقبل تأثير أكبر أو أقل 
من غيره من الفاعلين في مجال التنمية اإلقليمية المتوسطية. 
تُبين نتائج مجموع االستطالع أن االتحاد األوروبي سيكون 
له تأثير أقل من الواليات المتحدة األمريكية )%41) وتركيا 
(%45) ومماثل لتأثير جامعة الدول العربية والمملكة العربية 
 (64%( الصين  من  وأكبر  و52%)   48%( السعودية 

وإيران )%68) وروسيا )74%). 
تنسبه  الذي  الضعيف  التأثير  أيضا  بالمالحظة  الجدير  ومن 
أنها  العربية، حيث  الدول  إلى جامعة  العربية نفسها  البلدان 

رصد تقدم وإنجازات الشراكة األورومتوسطية/االتحاد من أجل المتوسط وسياسة الجوار األوروبية في عام 2011الشكل 3

6.8

4.9

5.2

3.8

4.9

إلى أي مدى ترى أنه من الضروري إنشاء آلية مالية جديدة مخصصة
للشركاء المتوسطيين الجنوبيين فقط؟

ما هو تقييمك العام لنتائج سياسة الجوار األوروبية في عام 2011؟

هل تتوقع أن تضطلع األمانة العامة بدور رئيسي أو متوسط أو هامشي
في البنية المؤسسية األورومتوسطية الجديدة في المستقبل القريب؟

ما هو تقييمك العام للنتائج التي حققها االتحاد من أجل المتوسط
في عام 2011؟

ما هو تقييمك العام لمبادرات االتحاد األوروبي تجاه 
جيرانه الجنوبيين في عام 2011؟

109876543210

المصدر: أعده المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط )IEMed) استنادا إلى نتائج النسخة الثالثة من استطالع يوروميد. 
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حصلت على أدنى تقييم في دول المشرق والمغرب العربي 
(%26 و%32 فقط من المستجوبين في هذه البلدان، على 
االتحاد  من  أكبر  تأثير  لها  سيكون  أنه  يعتقدون  التوالي، 
األوروبي). كما أن تأثير تركيا يختلف كثيرا أيضا بحسب 
أسوأ  تسجل  حيث  المستجوبون:  إليها  ينتمي  التي  المنطقة 

نتيجة لها بين البلدان المغاربية )%56 يعتقدون أن االتحاد 
األوروبي سيكون له تأثير أكبر)، في حين أنها تسجل مستوى 
مماثل لذلك الذي حصل عليه االتحاد األوروبي في المشرق 
يتعلق  فيما  لكليهما).  )حوالي 50%  أنفسهم  األتراك  وبين 
بالمستجوبين المنتمين إلى دول االتحاد األوروبي المتوسطية، 

تقييم ردة الفعل الدولية من الجهات الفاعلة التالية إزاء الثورات في الضفة الجنوبية )المتوسط على مقياس من 0 إلى 10؛ حيث يمثل 0 مخيب لآلمال للغاية(الشكل 4

2.2

2.8

2.9

3.0

3.7

4.4

4.9

5.4

5.9

إيران

روسيا

الصين

المملكة العربية السعودية

مجلس التعاون الخليجي

جامعة الدول العربية

الواليات المتحدة األمريكية

االتحاد األوروبي

تركيا

0 10987654321

المصدر: أعده المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط )IEMed) استنادا إلى نتائج النسخة الثالثة من استطالع يوروميد. 

تقييم الدور المستقبلي لالتحاد األوروبي في الدول المتوسطية الشريكة بالمقارنة مع فاعلين إقليميين وخارجيين آخرينالشكل 5
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68%

74%
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16%

12%

17%

18%

15%
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الواليات المتحدة األمريكية

تركيا

المملكة العربية السعودية

جامعة الدول العربية

الصين

إيران

 روسيا

ال أعلم

تأثير أكبرتأثير أٌقل

المصدر: أعده المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط )IEMed) استنادا إلى نتائج النسخة الثالثة من استطالع يوروميد. 
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فإن %57 منهم يعتقدون أن تركيا سيكون لها تأثير أكبر من 
االتحاد األوروبي، أما في حالة المستجوبين من دول االتحاد 
األوروبي غير المتوسطية فإن هذه النسبة تصل إلى 70%، 
الواليات  عليها  حصلت  التي  من  بكثير  أكبر  نسبة  وهي 
جدير  اآلخرين،  الفاعلين  يخص  فيما  األمريكية.  المتحدة 
بالذكر أن المستجوبين األتراك يعطون تقييما أعلى بكثير من 
البقية لتأثير روسيا وإيران، في حين أن المنتمين إلى المغرب 
العربي هم أفضل من يقيم تأثير الصين، ولكن دائما بنسبة 

أقل من االتحاد األوروبي.

تأثير الثورات على العالقات األورومتوسطية

المستقبلي  التأثير  قياس  إلى  أيضا  االستطالع  هذا  يسعى 
األورومتوسطية من خالل  العالقات  العربية على  للثورات 
سيناريوهات  ثالثة  إلى  المستجوبون  ينسبه  الذي  االحتمال 
المستجوبين،  لجميع  بالنسبة   .(6 رقم  )الشكل  مستقبلية 
 (5.6( اإلصالحات  تسارع  هو  ترجيحا  األكثر  السيناريو 

متبوعا بالتوطيد )5.1) والتقسيم )4.7).
إذا ما قمنا بمقارنة متوسطات الدول المتوسطية الشريكة مع 
متوسطات االتحاد األوروبي سنالحظ انعكاسا في التوجه بين 
السيناريوهين األقل احتماال: بينما متوسطات الدول المتوسطية 
الشريكة تحافظ على التوزيع في المجمل ولكن بفوارق أكثر 

وضوحا: 5.4 للتوطيد و4.4 للتقسيم، يعتقد األوروبيون بأن 
هذين السيناريوهين لهما نفس درجة االحتمال: 4.8 لألول 

و4.9 للثاني.

دور االتحاد األوروبي في دول الجنوب

يُستنتج من اإلجابات المحّصل عليها بخصوص الدور الذي 
يجب أن يلعبه االتحاد االوروبي في الشؤون الداخلية للدول 
المتوسطية الشريكة، أنه في جميعها السيناريو الحاصل على 
أكبر نسبة هو تصرف االتحاد األوروبي بحذر وبُناًء على 
طلب أو التماس من البلدان المعنية. ولكن هذا التوجه يختلف 
في حالتي فلسطين وسوريا، حيث خيار األغلبية، وإن كان 
بدور  االوروبي  االتحاد  قيام  هو  فقط،  قليلة  مئوية  بنسبة 

طليعي وتدخلي.
يبين الشكل رقم 7 أن الدول المتوسطية الشريكة يمكنها أن 
تجتمع في ثالث كتل بحسب النتائج. من جهة، مجموعة من 
أعاله  المذكور  مع  بعيد  حد  إلى  يتفق  سيناريو  لها  البلدان 
جهة  ومن  وتونس)،  والجزائر  ولبنان  واألردن  )المغرب 
أخرى، تشكل مصر وليبيا كتلة أخرى يتراجع فيها سيناريو 
الحياد، في حين حصل السيناريو الذي يعطي قدر أكبر من 
التأثير لالتحاد األوروبي على األحزاب المتطرفة على ثلث 
األجوبة. أخيرا، حصلت سوريا وفلسطين أيضا على توزيع 

10؛ الشكل 6 إلى   0 العالقات األورومتوسطية )متوسط على مقياس من  للثورات على  المحتمل  التأثير  الطويل بشأن  المدى  التالية على  السيناريوهات  إلى  المنسوبة  االحتمال   درجة 
حيث يمثل 0 انعدام االحتمالية، ويمثل 10 احتمالية عالية للغاية(

4.4

5.4

5.6

4.9

4.8

5.6

لم يعد التكامل اإلقليمي األورومتوسطي مناسًبا في ضوء 
حالتي التباين واالنقسام الناجمتين عن الثورات.

سيؤدي الوضع الراهن إلى منقطة متوسطية أكثر تجانًسا 
واستدامًة وديمقراطيًة؛ مما يعمل بدوره على فتح الحوار 

السياسي بين االتحاد األوروبي والدول المتوسطية الشريكة، 
وبناء مجتمع أورومتوسطي بحق.

سوف تتسارع وتيرة اإلصالحات السياسية واالجتماعية 
واالقتصادية المرتقبة في إطاري سياسة الجوار األوروبية 

.ENP/EMP والشراكة األورومتوسطية

109876543210
الدول المتوسطية الشريكةدول االتحاد األوروبي

المصدر: أعده المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط )IEMed) استنادا إلى نتائج النسخة الثالثة من استطالع يوروميد. 
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مماثل للسيناريوهات التي، كما أشرنا فيما سبق، يتمتع فيها 
سيناريو التدخل باألغلبية.

أجوبة  تحليل  تم  ما  إذا  أنه  إلى  اإلشارة  تجدر  ذلك،  رغم 
باألجوبة  ُمقارنًة  مهم  فرق  هناك  بلدهم  حول  المستجوبين 

تقييم دور االتحاد األوروبي فيما يتعلق بالتطورات الداخلية في البلدان المتوسطية الشريكةالشكل 7
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توخي الحذر والعمل على أساس الطلبات المقدمة من الدول المتوسطية الشريكة
ينبغي لالتحاد األوروبي استغالل نفوذه في تجنب وصول األحزاب المتطرفة إلى السلطة

المصدر: أعده المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط )IEMed) استنادا إلى نتائج النسخة الثالثة من استطالع يوروميد. 

تقييم دور االتحاد األوروبي فيما يتعلق بالتطورات الداخلية في البلدان المتوسطية الشريكة )أجوبة مواطني البلدان*(الشكل 8
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ينبغي لالتحاد األوروبي استغالل نفوذه في تجنب وصول األحزاب المتطرفة إلى السلطةالقيام بدور طليعي وتدخلي
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* يجب أن تؤخذ هذه البيانات بالحيطة الالزمة نظرا لقلة عدد المستجوبين من كل بلد.
المصدر: أعده المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط )IEMed) استنادا إلى نتائج النسخة الثالثة من استطالع يوروميد. 
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الشاملة. وهكذا، فإن البلدان التي كانت تعكس توزيعا متطابقا 
للسيناريو، يختفي فيها هذا التطابق عندما يتعلق األمر بأجوبة 

مواطني البلد المعني.

ردة الفعل السياسية لالتحاد األوروبي

أحد الجوانب األكثر تعقيدا في العالقات بين االتحاد األوروبي 
التي  السياسية  الفعل  ردة  هو  الشريكة  المتوسطية  والدول 
يجب أن يتبناها االتحاد األوروبي إزاء تصرفات مرفوضة 
لتوضيح  في محاولة  الشريكة.  المتوسطية  الدول  لحكومات 
هذا الجانب، شمل االستطالع سؤاال حول ردة فعل االتحاد 
اإلصالحات  فشل  على  الرد  أ)  يلي:  لما  وفقا  األوروبي 
الديمقراطية أو في الحالة ب) الرد على اإلجراءات القمعية 
ضد الحركات الشعبية أو ج) اتخاذ تدابير قمعية ضد حقوق 

المرأة والمساواة بين الجنسين.
هناك عنصر مشترك هو انخفاض النسبة المئوية للردود التي 
تقترح خيار الحياد من جانب االتحاد األوروبي، بينما إزاء 
من   70% نحو  الديمقراطية،  اإلصالحات  تدابير  تنفيذ 
األجوبة تعتبر أن المشروطية اإليجابية1 ينبغي أن تكون ردة 

الفعل السياسية لالتحاد االوروبي. 

غير أنه إذا قمنا بتحليل ردود الفعل السياسية إزاء اإلجراءات 
إلى  الرامية  التدابير  بين  توازن  هناك  أن  سنجد  القمعية، 
تعزيز ودعم اإلصالحات )المشروطية اإليجابية) والتدابير 
التقييدية والعقوبات )المشروطية السلبية2). كما أنه يدخل في 
نطاق هذا السؤال إجراء آخر يحصل على دعم مهم. وهكذا، 
المشروطية  إلى  يُضاف  الشعبية،  الحركات  قمع  لمواجهة 
اإليجابية )%26) والسلبية )%27)، تعزيز العقوبات على 

المستوى الدولي، ليصبح الخيار األكثر اختيارا )31%). 
قمعية  تدابير  تتخذ  التي  البلدان  للرد على  أخرى،  من جهة 
إلى  باإلضافة  الثالث،  الخيار  يشير  المرأة،  حقوق  ضد 
المشروطية اإليجابية )%34) والسلبية )%30)، إلى تقديم 
الحكومية  غير  للمنظمات  مباشرة  الدعم  األوروبي  االتحاد 
واألفراد الملتزمين بالدفاع عن حقوق المرأة في هذه البلدان.

السياسات األورومتوسطية المتعلقة بالتعاون السياسي 
واألمني

قبل الشروع في تحليل وتقييم السلة األولى الخاصة بالشراكة، 
العربي  للربيع  المحتمل  التأثير  االعتبار  بعين  األخذ  يجب 

ردة الفعل السياسية لالتحاد األوروبي تجاه الدول...الشكل 9

 ينبغي لالتحاد األوروبي
استخدام المشروطية اإليجابية

66%

 ينبغي لالتحاد األوروبي
استخدام المشروطية السلبية
16%

ال أعلم
3%

 ينبغي لالتحاد األوروبي التزام الحياد
 وعدم التدخل في شؤون الدول
المتوسطية الشريكة
13%

ينبغي لالتحاد األوروبي استخدام
المشروطية اإليجابية

26%

ينبغي لالتحاد األوروبي التزام
الحياد وعدم التدخل في شؤون

الدول المتوسطية الشريكة
6%

 ينبغي لالتحاد األوروبي
استخدام المشروطية السلبية
27%

 ينبغي لالتحاد األوروبي الدعوة
 إلى استخدام القوة في إطار مجلس
األمن باألمم المتحدة
5%

ال أعلم
4%

 ينبغي لالتحاد األوروبي
 الدعوة إلى فرض العقوبات
على المستوى الدولي
31%

اتخاذ إجراءات قمعية ضد الحركات الشعبية

 ينبغي لالتحاد األوروبي
 التزام الحياد وعدم التدخل

 في شؤون الدول المتوسطية الشريكة
5%

ينبغي لالتحاد األوروبي
استخدام المشروطية السلبية

30%

 ينبغي لالتحاد األوروبي
استخدام المشروطية اإليجابية
34%

 ينبغي لالتحاد األوروبي
 دعم المنظمات غير الحكومية
واألفراد المهتمين بحقوق المرأة
27%

ال أعلم
3%

اتخاذ إجراءات قمعية ضد حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين

الفشل في إجراء إصالحات ديمقراطية

المصدر: أعده المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط )IEMed) استنادا إلى نتائج النسخة الثالثة من استطالع يوروميد. 

1 المشروطية اإليجابية على أساس مقاربة "المزيد مقابل المزيد": "المزيد من اإلسراع في إدخال البلد المعني لإلصالحات الداخلية، يعني حصوله على المزيد من الدعم من االتحاد األوروبي"، والعكس 

صحيح.
2 يتعين على االتحاد األوروبي استخدام المشروطية السلبية )التدابير التقييدية لفرض عقوبات على البلد المعني: تجميد الحوار السياسي واتخاذ تدابير مالية تقييدية ووقف تنفيذ اتفاق االتحاد األوروبي 

وتقديم المساعدات في المقام األول "للجهات الفاعلة غير الحكومية لدعم التدابير الرامية إلى تعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية ودعم عملية التحول الديمقراطي في البلدان الشريكة"...)
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على المشاركين في هذا االستطالع. هناك تفاوت بين فوران 
التعاون األورومتوسطي ما  الجوهري في  الثورات والبطء 
لدى  يكون  أن  يمكن  الذي  من  سلبية  أكثر  تصورا  خلق 

المستجوبين.
يعكس التقييم المتعلق بتحقيق األهداف العامة للمحور األول 
)سلة السياسة واألمن) إلعالن برشلونة لعام 1995 وإقامة 
منطقة للسالم واالستقرار بمتوسط 3.3 أن هذه األهداف ال 
تزال بعيدة عن الحقيق. جدير باالهتمام أن حوالي %60 من 

األجوبة المحصل عليها تتراكم في التقييم بين 0 و3.
تبين مقارنة هذا المتوسط بحسب المنطقة فوارق طفيفة، إال 
في حالة الدول األوروبية التي ال تنتمي إلى االتحاد األوروبي 
ودول  المشرق  دول  أجوبة  أما   .4.8 المتوسط  يبلغ  حيث 
االتحاد األوروبي المتوسطية وإسرائيل وتركيا، فهي تناهز 
المتوسط ولكن مع تقييم أفضل قليال. في حين أن دول االتحاد 
األوروبي غير المتوسطية وبلدان المغرب العربي تبدو أكثر 

انتقادا بعض الشيء.
للحصول على تقييم مفصل للتقدم في تحقيق أهداف "السلة 
السياسية واألمنية في إعالن برشلونة عام 1995"، تم اختيار 
عن طريق سؤال مرشح ألولئك المستجوبين الذين يعتقدون 
أن لديهم تصور أوضح لهذه األهداف. بشكل عام، %37 فقط 
من المستجوبين أجابوا على هذه مجموعة من األسئلة. لهذا 
السبب، فإن أي انقسام يجب أن يحلَّل مع أخذ االحتياط الواجب 

)تم تقليص العينة الفرعية إلى 259 شخصا).

فيما   1995 عام  في  للشراكة  المقترحة  األهداف  بين  من 
يتعلق بالتعاون السياسي واألمني، يعتبر "تعزيز التعاون في 
مجال الوقاية من اإلرهاب ومكافحته" هو المجال الذي حقق 
أكبر تقدم حسب %70 من المستجوبين. في الطرف المقابل، 
يذكر )%55) ال، بل حقق  تقدم  لم يحقق أي  الذي  الهدف 
الدمار  أسلحة  من  خالية  منطقة  خلق  هو   (36%( تراجعا 
فيمكن  المتبقية  األهداف  أما  األوسط.  الشرق  في  الشامل 
أن  أي  إيجابي،  تقييم  لها  التي  تلك  محورين:  في  تجميعها 
 50% نسبة  وتتجاوز  تقدم  بإحراز  تقييما  أعطت  األجوبة 
ومكافحته  اإلرهاب  من  الوقاية  مجال  في  التعاون  )تعزيز 
وتعزيز  بالمخدرات  واالتجار  المنظمة  الجريمة  ومكافحة 
الحوار السياسي)، وتلك التي فيها النسبة المئوية من الخيارات 
األمن  )تعزيز  اإليجابية  تفوق  تراجع)  أو  م  تقدُّ )ال  السلبية 
في  والحق  للشعوب  المتساوية  الحقوق  واحترام  اإلقليمي 
تقرير المصير واحترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية 

وتطوير معايير القانون والديمقراطية)
كما تم في هذا الجزء من االستطالع تقييم تطور األولويات 
المحددة في "الشراكة السياسية واألمنية في إطار عام 2005 
خطة عمل خمسية". أوال، يجب تسليط الضوء على درجة 
المعرفة، نحو %20 من األجوبة "ال أعرف" بين مجموعة 
من الخبراء والفاعلين في السياسة األورومتوسطية، وهو ما 
يشير إلى استمرار الحاجة إلى الزيادة في وضوح البرامج 
النتائج،  هذه  إطار  وفي  األورومتوسطية.  العمل  وأولويات 

تحقيق األهداف العامة للسلة األولى المتعلقة بالسياسية واألمن في إعالن برشلونة عام 1995 "إقامة منطقة للسالم واالستقرار" الشكل 10
)متوسط على مقياس من 0 إلى 10؛ حيث تمثل 0 غير ُمنَجز على اإلطالق، وتمثل 10 ُمنَجز بالكامل(

تركيا

إسرائيل

الدول األوروبية خارج االتحاد األوروبي

بقية دول االتحاد األوروبي

دول االتحاد األوروبي المتوسطية

دول المشرق العربي

دول المغرب العربي

متوسط االستطالع

االتحاد األوروبي–27

الدول المتوسطية الشريكة
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المصدر: أعده المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط )IEMed) استنادا إلى نتائج النسخة الثالثة من استطالع يوروميد. 
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يجب إبراز أن أولويتين فقط حققتا تقدما وفقا للمستجوبين: 
التعددية  و"توسيع  المدني" )61%)  المجتمع  دور  "تعزيز 

السياسية والمشاركة من قبل المواطنين" )57%). 
في نسخة 2009 من االستطالع، تم السؤال أيضا عن تطور 
كانت  التي  األولويات  تلك  حالة  في  نفسها.  األولويات  هذه 

تشير  والمواطنة،  السياسية  الحقوق  آفاق  توسيع  إلى  تهدف 
األجوبة إلى حدوث تحسن مهم في تقييم تطور هذه األهداف، 

انظر الشكل رقم 12.
مشاركة  إلى  تشير  التي  األولويات  في  النظر  أمعنا  ما  إذا 
بين  والمساواة  المدنية  الحقوق  وتحسن  المدني  المجتمع 

تقييم التقدم الُمحرز في مجال أهداف السلة السياسية واألمنية في إعالن برشلونة لعام 1995الشكل 11

9%

30%

31%

42%

44%

58%

59%

69%

55%

56%
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42%

46%

32%

30%

23%

36%

14%

17%

16%

10%

10%

11%

8%
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6%

3%

2%

7%

10%

2%

1%

تعزيز األمن اإلقليمي

إنشاء منطقة شرق أوسطية خالية من أسحلة
الدمار الشامل

احترام الحقوق المتساوية لألشخاص وحقهم في
تقرير مصائرهم

احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية

تطوير أحكام القانون والديمقراطية

تعزيز الحوار السياسي

مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات

تقوية أواصر التعاون لمنع اإلرهاب ومكافحته

0% 25% 50% 75% 100% ال أعلم

يوجد تراجعال يوجد تقدميوجد تقدم

المصدر: أعده المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط )IEMed) استنادا إلى نتائج النسخة الثالثة من استطالع يوروميد.

تقييم التقدم المحرز في األولويات المحددة للشراكة السياسية واألمنية في إطار 2005 خطة العمل الخمسية )المقارنة بين نتائج 2009 و2011(الشكل 12
النسبة المئوية للمستجوبين الذين أجابوا بأن البرنامج قد أحرز تقدًما )2011-2009(
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 إتاحة مزيد من التنفيذ للمواثيق
واالتفاقيات اإلقليمية لألمم المتحدة

دعم دور المجتمع المدني

ضمان حرية التعبير واالجتماع

زيادة مشاركة المرأة في صناعة القرار

 تمكين المواطنين من المشاركة في صنع
القرار على المستوى المحلي

توفير التعددية والمشاركة السياسية للمواطنين

20092011

المصدر: أعده المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط )IEMed) استنادا إلى نتائج النسخة الثالثة من استطالع يوروميد. 
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بشكل  كان  وإن  إيجابي،  تقدم  هناك  أن  فسنجد  الجنسين، 
"زيادة  حالة  في  وتراجع  األولتين  الحالتين  في  طفيف، 
مشاركة المرأة في صنع القرار" التي تتطلب التركيز بشكل 
خاص على تعزيز التدابير الرامية إلى تحسين المساواة في 
نتائج  بين  االختالف  هذا  أن  يبدو  الجنسين.  بين  العالقات 
2009 و2011 يظهر بشكل جلي تأثير الثورات العربية في 
تصور تقدم أو تراجع األولويات في مجالي السياسة واألمن.
وأخيرا، في هذا االستطالع تم أيضا تقييم التقدم المحرز أو 
الثقة  بناء  وإجراءات  والمشاريع  البرامج  في  التقدم  عدم 
والشبكات وآليات الدعم بتمويل من الجهاز األوروبي للجوار 
والشراكة )ENPI). أما الجانب األكثر بروزا في األجوبة 
فهو درجة الجهل بالبرامج من ِقبل المستجوبين، حيث إنه في 
جميعها، ما عدا برنامج واحد، تفوق نسبة المستجوبين الذين 
المحقق  التقدم  تقييم  منهم  ُطلب  حين  أعرف"  "ال  أجابوا 
%50. البرنامج الوحيد المعروف لدى غالبية المستجوبين 
(%73) هو برنامج دعم عملية السالم في الشرق األوسط. 
صحيح أننا نتحدث عن برامج محددة للغاية، وأمام الشكوك 
"ال  األسهل  الخيار  المستجوبون  يختار  تطورها  حول 
و/أو  الفاعلين  بين  هاته  الجهل  مؤشرات  ولكن  أعرف"، 
الخبراء تبين الحاجة الماسة إلى تحسين قنوات نشر البرامج 

األورومتوسطية.
أن  يمكننا  البرامج،  هذه  يعرفون  الذين  بنتائج  يتعلق  وفيما 
من  األولى  المجموعة  تتشكل  مجموعات:  ثالث  بين  نميز 
تقدما  حققت  أنها  المستجوبين  معظم  يعتبرها  التي  البرامج 
الندوات  أو   ،(EuroMeSCo( يوروميسكو  شبكة  مثل 
يوروميد"  "شرطة  برنامج  أو  بالدبلوماسيين  الخاصة 
تلك  فهي  الثانية،  المجموعة  أما   .(Euromed Police)
الذين  المستجوبين  بين  جدا  متقارب  بتقييم  حظيت  التي 
والتي  ذلك،  يرون عكس  والذين  تقدما  أنها حققت  يعتقدون 
 (PPRD South( الكوارث  من  الوقاية  برنامج  تضم 

في   .("Governance Facility"( الحوكمة  وتيسير 
األخير، تأتي المجموعة الثالثة التي يعتقد المستجوبون أنها 
 IIو  I للعدالة  يوروميد  برنامج  وتشمل  تقدم،  أي  تحقق  لم 
(Euromed Justice I and II) الذي يعتقد %59 من 
المستجوبين أنه لم يتقدم أو شهد تراجعا. برنامج الدعم لعملية 
السالم المذكور أعاله يستحق فصال خاصا. رغم أنه األكثر 
شهرة إال أنه أيضا األكثر سلبية ألن نسبة %12 فقط من 
المستجوبين اعتبرت أنه قد حقق تقدما في هذا المجال، في 
حين أن األغلبية العظمى تنقسم بين من يعتقدون أنه لم يحقق 
أي تقدم )%55) ومن يرون أنه قد شهد تراجعا )33%). 

أظهر االستطالع الثالث الذي أجراه المعهد األوروبي للبحر 
األبيض المتوسط جليا مدى تعقيد العالقات األورومتوسطية 
وصعوبة التعريف بسياساتها في ظل واقع مضطرب. وحددت 
الثورات العربية سياسة الدول المتوسطية، وبالتالي، فقد أثرت 
سلبا وإيجابا على أجوبة االستطالع، سواء في األسئلة المشار 

إليها مباشرة أو تلك المتعلقة بالسياسات المتوسطية.
ومع  األورومتوسطي.  التعاون  بطء  الثورات  غليان  أبرز 
ذلك، فإن بناء مستقبل جديد في البلدان المتوسطية الشريكة 
المجال  في  األورومتوسطي  التعاون  إلى  سيحتاج ال محالة 
لهذه  والخبراء  الفاعلين  تقييم  معرفة  يجعل  مما  السياسي، 
أمرا  المتوسط  األبيض  البحر  المنطقة  ومستقبل  السياسات 

ضروريا اليوم أكثر من أي وقت مضى. 

المراجع

Euromed Survey of Experts and Actors. Euro-
Mediterranean Policies in the Light of the 
Arab Spring, المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط 
.برشلونة 2012
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د. سالي خليفة إسحق
 قسم العلوم السياسية

 جامعة القاهرة
)Kolleg-Forschergruppe/KFG( باحثة زائرة في معهد 

)Free University of Berlin( بجامعة برلين الحرة

أثار تدخل حلف شمال األطلسي – الناتو– )NATO) في 
معاكسة.  تقييم  لعمليات  خضع  كما  الجدل  من  الكثير  ليبيا 
نفسه،  الناتو  وحلف  المحللين،  من  العديد  أن  حين  وفي 
 Operation( الموحد"  الحامي  "عملية  إلى  يشيرون 
Unified Protector) في ليبيا بوصفها نجاحاً ال يمكن 
إنكاره، بل حتى نموذجاً لعمليات حلف الناتو المستقبلية، فإن 
هدف  لصالح  واليته  نطاق  بتوسيع  الحلف  يتهمون  آخرين 
معد مسبقاً يرمي إلى تغيير النظام. فضاًل عن ذلك، فإن تقييم 
فاعلية مشاركة حلف الناتو في ليبيا حتماً قد أثار مقارنات 
ذات  على  تنطوي  التي  سوريا،  في  الموازية  الحالة  مع 
الدولي  الحماس  ذلك  تسترِع  لم  أنها  اإلنسانية غير  الكارثة 
واإلقليمي للقيام بالتدخل. األهم من هذا، أن المزيد من النقد 
الراهن  الوضع  بسبب  الناتو  حلف  عمليات  إلى  ه  ُوجِّ قد 
للفوضى وانعدام األمن في ليبيا ما بعد القذافي. ومع ذلك، 
الناتو على نحو  تقييم عملية حلف  لدى  الحذر  يجب توّخى 
المتوقعة  الحاجة  مع  الناجحة  العسكرية  العملية  بين  يوازن 
التالية  السطور  القذافي.  بعد  ما  مرحلة  في  ليبيا  في  للعمل 
بعقالنية  ليبيا والنظر  التدخل في  تقييم حول  تقديم  ستحاول 
إلى تبعاته على الوضع األمنى الحالي والمستقبلي في منطقة 

البحر األبيض المتوسط.

قصة نجاح

حين تولّى حلف شمال األطلسي – الناتو العملية في ليبيا يوم 
27 مارس )آذار) 2011، كان هناك سياق قانوني وسياسي 

إنسانية  كارثة  عن  الكشف  أواًل،  ثالثة.  أركاناً  يضم  مثالي 
معمر  السابق  الليبي  الرئيس  شن خاللها  دولياً  بها  معترف 
القذافي هجوماً وحشياً ضد المتظاهرين الليبيين. وقد حدثت 
هذه الكارثة بشكل أساسي في ظل سياق سياسي فريد يتمثل 
بالثورات العامة التي تجتاح المنطقة العربية ضد ما اعتُبر 
ثانياً،  للتزعزع.  قابلة  غير  دكتاتورية  أنظمة  طويلة  لفترة 
إصدار جامعة الدول العربية – التي كانت قد علقت عضوية 
ليبيا في ذال الوقت بالفعل – دعوة غير مسبوقة تطالب فيها 
المجتمع الدولي بالتدخل من أجل حماية الشعب الليبي. ثالثاً، 
للدول  سمح  الذي   1973 رقم  الدولي  األمن  مجلس  قرار 
إقليمية،  منظمات  خالل  من  أو  وطنياً  بالعمل  األعضاء، 
التهديد".  تحت  المدنيين  لحماية  الالزمة  التدابير  "التخاذ 
وألجل حماية المدنيين، فرض القرار منطقة حظر الطيران 
وإجراء تنفيذ حظر توريد األسلحة وحظر الرحالت الجوية 
وتجميد األصول. وفوق كل هذا السياق المثالي، قرار أربع 
العربية  واإلمارات  والمغرب  واألردن  قطر  عربية:  دول 
المتحدة، باالنضمام إلى قوات حلف الناتو في ليبيا، وأيضاً 
مما  القيادة  تولي  بعدم  األمريكية  المتحدة  الواليات  قرار 

أضفى الكثير إلى مفهوم شرعية التدخل األشمل.
الناتو  حلف  حرص  الموحد"،  الحامي  "عملية  مدى  وعلى 
تم  العربية، حيث  المنطقة  على صورته وصقل سمعته في 
إنشاء منتديين للحوار والشراكات: حوار المتوسط مع دول 
شمال أفريقيا منذ عام 1994، ومبادرة تعاون إسطنبول مع 
على  حريصاً  كان  لهذا،   .2004 عام  منذ  الخليج  دول 
االنسحاب من ليبيا بمجرد فرض سيطرة المعارضة الليبية 
إلقاء  البالد وبمجرد  االنتقالي على  الوطني  بالمجلس  ُممثَّلة 
تكن  لم  لو  وحتى  وقتله.  القذافي  على  القبض  المتظاهرين 
العملية سريعة، لكن كونها أنقذت عشرات اآلالف من أرواح 
المدنيين، فقد انتهت مباشرة بعد تحقيق أهدافها بتكلفة قليلة 
نسبياً مقارنة بالعمليات السابقة، ولم تؤدِّ إلى وقوع أي حادث 
من جانب حلف الناتو، كل تلك، كانت أسباب معقولة تستدعي 

الحكم على العملية بالنجاح. 

األمن

تدخل منظمة حلف شمال األطلسي )الناتو( في ليبيا: 
تقييم وتبعات
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رغم االنتقادات، فهو نجاح!

على النقيض من هذه النظرة، فقد تلقى تدخل حلف الناتو في 
ليبيا انتقادات شديدة، بما في ذلك اتهامات بأن الحلف قد وّسع 
عمداً تفويضه لألمم المتحدة، بتأييد من المتظاهرين الليبيين، 
الحماية  تأمين  مجرد  من  بداًل  النظام  تغيير  تحقيق  بهدف 
للمدنيين. وقد كانت اتهامات الزعماء األفارقة بشكل خاص 
لحلف الناتو شديدة خاصة فيما يتعلق بتجاهل خارطة الطريق 
لالتحاد األفريقي بالنسبة لليبيا مع هذا الهدف. هذا وقد ذهب 
إلى  اللوم  موجهين  ذلك  من  أبعد  إلى  المراقبين  من  العديد 
تدخل حلف الناتو لتمزيق ليبيا وإبقائها واقعة في شرك العنف 
المتواصل. على أي حال، يجب التأكيد على أن أولئك الذين 
النظام  تغيير  بهدف  البعثة  بتوسيع  الناتو  حلف  يتهمون 
الليبي  الشعب  أن  وهي  وواضحة  رئيسية  حقيقة  يتجاهلون 
االنتقالي  الوطني  المجلس  وأن  النظام  بتغيير  طالب  نفسه 
نفسه لم يرَض بخارطة طريق االتحاد األفريقي. فاالنتفاضة 
الشعبية التي انطلقت في ليبيا يوم 17 فبراير )شباط)، بعد 
إلسقاط  ومصر  تونس  من  كل  في  مماثلة  انتفاضات  نجاح 
نظامي زين العابدين بن علي وحسني مبارك على التوالي، 
قاتل  ذلك،  على  ورداً  القذافي.  نظام  إسقاط  إلى  هدفت  قد 
االستعانة  ذلك  في  بما  بوحشية،  الليبي  الشعب  القذافي 
وهكذا،  الصديقة.  األفريقية  الدول  من  عدد  من  بالمرتزقة 
فلوال تدخل حلف الناتو، لظلت ليبيا، على األرجح، مسرحا 

ألحداث أكثر عنفاً مقارنًة بالوضع المماثل في سوريا.

مقارنات حتمية مع الوضع في سوريا

الوضع المماثل في سوريا، حيث كان بشار األسد أيضاً يقاتل 
ليبيا.  في  الوضع  مع  قورن حتماً  النظام،  المتظاهرين ضد 
ويتساءل النقاد حول سبب رد المجتمع الدولي بسرعة وقوة 
ليبيا الغنية بالنفط في حين أخفق باتخاذ موقف مماثل  إزاء 

إزاء سوريا.
ما من شك أن التدخل الدولي ألسباب إنسانية كثيراً ما كان 
ذلك.  على  موثوقاً  شاهداً  الدولي  التاريخ  ويقف  انتقائياً، 
فالصمت المحير الذي ساد إقليمياً ودولياً والتقى حملة مجلس 
التعاون الخليجي بقيادة السعودية لقمع االنتفاضة الشعبية في 
البحرين مثال حديث وثيق الصلة. وبالمثل، ما من شك في 
لديها مصالح مباشرة  البلدان األوروبية، بصفة خاصة،  أن 
في ليبيا أكثر منها في سوريا. فقد تمتعت ليبيا القذافي لفترة 
القوى  بين  وسياسية  جغرافية – استراتيجية  بأهمية  طويلة 
األوروبية، خاصة إيطاليا، ليس فقط من أجل الموارد النفطية 

وحسب بل أيضاً من أجل التزامها وجهودها في وقف الهجرة 
غير الشرعية. إضافة إلى ذلك، فإن قرب ليبيا جغرافياً من 
للبحر  الجنوبي  الشاطيء  على  المركزي  وموقعها  أوروبا 
األبيض المتوسط واقع في منطقة خالية نسبياً من التعقيدات 
عوامل  كانت  أيضاً  سوريا،  مع  مقارنة  السياسية  اإلقليمية 
إمكانية نجاح  العسكرية حول  الحسابات  على  إيجابياً  أثرت 

عملية التدخل في ليبيا.

الصراع عديم الجدوى لتحقيق التوافق بين 
عواصم االتحاد األوروبي حول كيفية التعامل 

مع الوضع في ليبيا قد قوض بشكل كبير 
الوجود الفعلي للسياسة الخارجية واألمنية 

األوروبية المشتركة

ومع ذلك، لتوخي العدالة والتوازن، فقد بدت الشروط المثالية 
للتدخل المتوفرة في حالة ليبيا غير موجودة في حالة سوريا. 
وباستثناء االعتراف المتساوي بالكارثة اإلنسانية في سوريا، 
خاص  المتحدة  لألمم  التابع  األمن  لمجلس  قرار  ثمة  ليس 
بسوريا – وكانت كل من روسيا والصين قد أوقفت القرار، 
يكن  ولم  المتحدة –  الواليات  أو  األوروبية  القوى  وليست 

هناك دعوة مشابهة من جامعة الدول العربية للتدخل.

تبعات عملية حلف الشمال األطلسي- الناتو على األمن في 
منطقة البحر األبيض المتوسط

رغم نجاحها، فقد أدت عملية الناتو في ليبيا إلى عدة انعكاسات 
وكان لها عدة تبعات على الوضع األمني الحالي والمستقبلي 
االنعكاسات  هذه  أحد  المتوسط.  األبيض  البحر  منطقة  في 
يتعلق بدور أوروبا المستقبلي في أمن منطقة البحر المتوسط 
اتخذت  قد  األوروبية  القوى  بأن  العام  االنطباع  ضوء  في 
قيادياً في عملية حلف الناتو. االنعكاس الثاني بالنسبة  دوراً 
للتبعات هو ما يبدو عماًل غير منجٍز في ليبيا، نظراً للعنف 

المستمر في البلد واالفتقار الواضح إلى االستقرار. 

هل تحتل أوروبا القيادة؟

من بين أهم القضايا في تجربة انخراط حلف الناتو في ليبيا، 
يسمى  بما  مقارنًة  المتوقعة  غير  األوروبية  القوى  إسهام 
"الدور الداعم" للواليات المتحدة. وبصفة خاصة، فقد حفز 
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التصور  وفرنسا  بريطانيا  من  لكل  المستوى  رفيع  الدور 
الدولي حول تولي األوروبيين القيادة في عملية حلف الناتو 
تعتبر في  المتوسط  أن منطقة  المتوسط. األهم من ذلك  في 
الواقع منطقة تنافس شديد بين حلف الناتو واالتحاد األوروبي، 
ويعتبرها األوروبيون أكثر صلة بمصالحهم األمنية والسياسية 
بالنسبة لحلفائهم على الجانب اآلخر  واالقتصادية، مما هي 

من األطلسي.
وتشير العديد من الحقائق إلى أن دور الواليات المتحدة لم 
يكن حقا هامشًيا، وأن أوربا كانت منقسمة بشدة بشأن ليبيا. 
أوال، قدمت الواليات المتحدة مساعدات عسكرية هامة، بما 
 (Tomahawk( توماهوك  من صواريخ  ذلك 97%  في 
التي استخدمت في مهاجمة الدفاعات الجوية الليبية في بداية 
خالل  جًوا  بالوقود  التزود  مهمات  من  و75%  العملية، 
العملية. كما أن تدخلها جاء لبيع حلف الناتو معدات ضرورية 
الناتو  حلف  فزودت  الدقة،  بالغة  الموجهة  القنابل  نفاذ  بعد 
بأصول هامة استهدافية واستخباراتية، مثل الطائرات بدون 
طيار، كما وفرت خبرتها عندما بدا جلياً بشكل مخيب لألمل 
أن حلفاءها األوروبيين يفتقرون إلى المعرفة المطلوبة حول 
الصحيحة،  االستهدافية  بالمعلومات  طائراتهم  تزويد  كيفية 
فأوفد قادة الواليات المتحدة في أوروبا نحو 100 عسكري 
إلى مركز استهداف حلف الناتو. حقيقة، كان األمر محرجاً 
بالنسبة ألوروبا عندما أعلن األمين العام لحلف شمال األطلس 
 Anders Fogh( راسموسن  فوغ  أنديرس  )الناتو) 
األوروبيون  أن  أظهرت  "العملية  أن   (Rasmussen
يفتقرون إلى عدد من القدرات العسكرية األساسية". ثانياً، أن 
الصراع عديم الجدوى لتحقيق التوافق بين عواصم االتحاد 
األوروبي حول كيفية التعامل مع الوضع في ليبيا قد قوض 
واألمنية  الخارجية  للسياسة  الفعلي  الوجود  كبير  بشكل 

األوروبية المشتركة.
ورغم هذه الحقائق، هناك نتيجة هامة واحدة لعملية الحامي 
الموحد هي أن القوى األوروبية – ولو كانت من خالل حلف 
الناتو وليس االتحاد األوروبي – احتلت القيادة في ليبيا بكل 
فاعلية. ولعل تبعات هذا األمر تتمثل في ثالثة أمور. أوال، 
أن على أوروبا أن تعيد النظر بشكل جدي في تعزيز قدراتها 
العسكرية إذا ما رغبت في توفير األمن لنفسها. ويتطلب هذا 
لبعض  للدفاع  المخصصة  الميزانية  في  النظر  إعادة  األمر 
الدول األعضاء واستعراض االقتطاعات التي أجريت حتى 
تاريخه. ثانياً، أن أوروبا ال تستطيع أن تعتمد منهجية "انتظر 
وترّقب"، أو توخي الحذر إزاء األحداث الثورية في منطقة 
البحر األبيض المتوسط. فبداًل من ذلك على االتحاد األوروبي 
أن يعمل بجدية لتوحيد أصوات الدول األعضاء في االتحاد 
هذا  بالجنوب.  الجوار  دول  في  أفعال  إلى  وعوده  وتحويل 

األوروبية  السياسة  إلنعاش  جادة  جهوداً  سيتطلب  األمر 
الجديدة مع دول الجوار التي أطلقت من قبل االتحاد األوروبي 
في مايو )أيار) 2011، زاعمة أنها ستمثل استعراضاً أساسياً 
لسياسة تعزيز الديمقراطية إزاء المنطقة العربية التي طالما 
األوروبي،  االتحاد  إن  ثالثاً،  سيء.  بشكل  مدروسة  كانت 
وخاصة الدول األعضاء التي أسهمت بكل حماسة في عملية 
حلف الناتو في ليبيا، ال بد أن يدرك المسؤولية التي تقع على 

كاهله إزاء ما يبدو أنه عمل غير منجز في ليبيا.

عمل غير منجز: مسؤولية مساعدة بلد ال زال ضعيفاً وغير 
مستقر

حقيقًة، إن عملية حلف الناتو العسكرية في ليبيا القت نجاحاً 
إلى حد ما من حيث تحقيقها ألهدافها. كما أنها كانت ناجحة 
من حيث إنجازاتها في ضوء الخبرة المركزية لحلف الناتو 
فإن  العسكرية. على أي حال،  العمليات  النسبي في  وتميزه 
حالة  عن  الناتو  حلف  عملية  إلى  اللوم  توجيه  عدم  حقيقة 
القذافي  بعد  ما  ليبيا  في  والضعف  األمن  وانعدام  الفوضى 
– كافة النتائج المتوقعة في بلد انتقالي بخصائصها الديمغرافية 
المميزة وثقافة سياسية وضعف المؤسسات وتاريخ طويل من 
سوء الحكم والقمع – ال تنفي الحقيقة الموازية بأن المجتمع 
الدولي بشكل عام، وتلك القوى التي تدخلت في ليبيا بشكل 
خاص، ال زال يقع عليها مسؤولية أخالقية إزاء ليبيا لمساعدتها 
في انتقالها نحو مستقبل أفضل. ومن الناحية العلمية، فليس 
االلتزام األخالقي وحده المطلوب، بل األهم من ذلك أنه في 
مصلحة أوروبا تواجد استقرار وبلد )ليبيا) أكثر ديمقراطية 
إلى  إضافة  المتوسط.  األبيض  للبحر  الجنوبية  الضفة  على 
ذلك، ال بد ألوروبا، التي قادت عملية الناتو العسكرية، أن 
تكون معنية أكثر من غيرها بمساعدة ليبيا لتُحول دون جعل 
االضطرابات الداخلية في البالد تؤثر سلباً على نجاح العملية.
يتمتع بميزة  العملية، فإن االتحاد األوروبي  الناحية  أما من 
إعادة  في عمليات  األطلسي  منظمة حلف شمال  نسبية عن 
اإلعمار وإدارة العالقات المدنية – العسكرية في مرحلة ما 
بعد الصراع. فالخبرة المتميزة لالتحاد األوروبي في مجاالت 
السياسة هذه، المتراكمة والمحّسنة في العديد من مهام سيادة 
عرضة  العالم،  أرجاء  جميع  في  المدنية  وعملياته  القانون 
الستخدامها في ليبيا ما بعد القافي. عالوة على ذلك، إن هذا 
من شأنه أن يعزز من صورة أوروبا في المنطقة إن استطاع 
الدولية  للجهود  ودافع  كمحفز  يعمل  أن  األوروبي  االتحاد 
العربية  الدول  ِقبل  من  هامة  إسهامات  مع  المتضافرة، 
في  ليبيا  مساعدة  إلى  والهادفة  والمنظمات،  واألفريقية 

المرحلة االنتقالية.
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 جون - بيير فيليو  
)Jean-Pierre Filiu(

)Paris( بباريس ،)Sciences Po( أستاذ بمعهد الدراسات السياسية

الثاني)  يناير )كانون  بث أسامة بن الدن رسالًة بتاريخ 21 
مهدداً فيها فرنسا بشكل خاص، مطالباً إياها بسحب قواتها من 
أفغانستان دون تأجيل. كانت العدوانية بتلك الرسالة ملحوظًة، 
فزعيم تنظيم القاعدة كان يحتفظ عامًة بمثل هذا العنف للواليات 
المتحدة "الشيطان األكبر" المتهمة بعدائها الكامل لإلسالم. ولم 
يجد بن الدن أي شيء ليقوله بخصوص سقوط الرئيس بن علي 
بعد  واحد  بأسبوع  ذلك  قبيل  قد حدث  كان  الذي  تونس،  في 
انتفاضة شعبية لم يلعب اإلسالميون فيها أي دور. الهوة كانت 
شاسعة بين خطاب زعيم تنظيم القاعدة الذي يخفق بمطالب 
متعلقة بشبه القارة الهندية، وواقع العالم العربي، الذي دخل 
مرحلة ثورية ذات أهمية تاريخية. لم يكن أحد في وقتها يعرف 
أن تلك الخطبة هي األخيرة التي سيلقيها بن الدن في حياته. 
وفي ليلة األول والثاني من شهر مايو )أيار) 2011، ُقتل زعيم 
اقتحام  بعد  أمريكي،  خاصة  قوات  جندي  بيد  القاعدة  تنظيم 
عرينه في أبوت آباد )Abbottabad) بشمال باكستان. إن 
اإلعالم  وسائل  شغل  قد  واحد  رقم  المطلوب  الهارب  موت 
الغربية لفترة طويلة، في حين أنه سريعاً ما تراجع من الصحافة 
العربية لصالح تطورات أكثر إلحاحاً. وكما أشار شاب تونسي: 
"بن علي وبن الدن صارا من الماضي". ومن وقتها، يُطرح 
أيضاً وبحدة سؤال استمرار المنظمة التي أسسها بن الدن عام 
هذه  ومن  المركزي.  التنظيم  قيادة  في  خليفته  على   1988
الزاوية فإن وضع الفروع الثالثة لمنظمة القاعدة في العراق 

واليمن و"بالد المغرب اإلسالمي"، هو أيضاً شديد التناقض.

إشكالية خالفة القيادة في التنظيم المركزي للقاعدة

آباد  أبوت  في  المضبوطة  المعلوماتية،  الوثائق، وتحديداً  إن 
للتنظيم، قد واصل  تثبت أن بن الدن، بعيداً عن كونه رمزاً 

للقاعدة.  التخطيط اإلرهابي  حتى موته مهام اإلشراف على 
أيمن  أن  تعني  لفترة طويلة  حمته  التي  األمنية  واالجراءات 
الظواهري، وإن كان نائبه الرسمي، فهو لم يكن مرتبطاً بكل 
قرارات "األمير" بن الدن )وكلمة "أمير" في هذه الحالة تعني 
القائد). ومن ناحية أخرى فإن مؤسس تنظيم القاعدة ظل قائده 
أم  فرديا  كان  سواء  للتنظيم،  انضمام  كل  ألن  منازع،  بال 
جماعيا، كان يتطلب يمين والء غير مشروط لـ"الشيخ أسامة". 
إن خالفة بن الدن تفترض عملية دقيقة لتجديد البيعة، تبدو 
القاعدة  تنظيم  فإن  االنتقال،  هذا  ولتسهيل  ومعقدة.  صادمة 
المركزي قد خلق هيكاًل غير مسبوق، وهو "القيادة العامة"، 
التي تضفي طابعاً رسمياً على موت بن الدن وتصادق على 
وجود التنظيم ذاته من خالل هذا اإلعالن )قبل ذلك كان في 
قمة التنظيم "المجلس االستشاري" وهي تسمية غير صحيحة 
حيث أنه كان يعمل كجهاز تنفيذي أعلى للتنظيم). وعلى الرغم 
من هذه الحيلة اإلجرائية، كان ال بد من االنتظار حتى 16 
يونيو )حزيران) حتى تعلن القيادة العامة أن أيمن الظواهري 
قد صار بالفعل الزعيم الجديد لتنظيم القاعدة. وحتى لو أخذنا 
في االعتبار القيود الصارمة للعمل السري، فإن هذا التأجيل 
لشهر ونصف يثبت أن ترقية الرجل الثاني في التنظيم ليحل 

محل قائده وزعيمه المقتول قد أثارت مشاكل عديدة.
بايع  من  هو  فقط  للقاعدة  اليمني  الفرع  فإن  الواقع،  وفي 
الظواهري على الوالء، وذلك عن طريق أميره ناصر الوحيشي 
يوم 26 يوليو )تموز) 2011. أما تنظيم القاعدة في العراق 
وتنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي فقد اكتفيا بتمجيد 
الظواهري من خالل الكوادر الوسيطة. إن تلك التصريحات 
اللبقة هي بعيدة عن المراسم التي يتطلبها البروتوكول الجهادي. 
فقد الظواهري إذن السلطة المباشرة التي كان يمارسها بن الدن 
على فرع العراق من 2004، وعلى فرع المغرب اإلسالمي 
منذ 2007. إن هذا التقلص للتنظيم حول الدائرة األولى وحول 
طالبان  لحركة  المتباهي  الحشد  يعوضه  ال  اليمني  الفرع 
الباكستانية )Tehrik e-Taliban Pakistan/TTP)، أو 
شديدتا  الحركتين  هاتين  ألن  الصومالية،  الشباب  لحركة 
االنخراط في محيطهما المحلي بحيث يصعب اندماجهما في 

األمن

تنظيم القاعدة بعد موت بن الدن
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مجموعة  على  تنطبق  قد  الملحوظة  ونفس  العالمي.  الجهاد 
"أنصار  عنوان  تحت  المصرية  سيناء  في  مؤخراً  ظهرت 
)كانون  يناير  للظواهري في 23  تأكد والؤها  الجهاد"، وقد 

الثاني) 2012 في جزء من حملة إعالمية ناشطة. 

"تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية" والمعادلة اليمنية

الشبكات  يضم  للقاعدة  اليمني  والفرع   2009 عام  منذ 
السعودية التي اختارت أن تتراجع نحو الجنوب فراراً من قمع 
العربية  بالجزيرة  القاعدة  تنظيم  ويحمل  السعودي.  النظام 
يرأس  الذي  الرئيس علي عبد هللا صالح  ثورياً ضد  خطاباً 
السلطة في صنعاء منذ عام 1978، ويرأس اليمن الموحد منذ 
عام 1990. وبمواجهته الحتجاجات غير مسبوقة منذ فبراير 
عن  جانبه  من  اليمني  الديكتاتور  يكف  لم  )شباط) 2011، 
التلويح بفّزاعة تنظيم القاعدة ليبرر بقاءه في السلطة. وهو قد 
سهل كذلك في 30 سبتمبر )أيلول) 2011 ضربًة أمريكية 
قاتلة ضد أنور العولقي، وهو إمام أمريكي من أصل يمني 
ناشط في الدعاية لتنظيم القاعدة بالجزيرة العربية. وقد قدرت 
واشنطن هذه اللفتة، حيت أن العولقي كان متهماً بالضلوع في 

هجمات ومؤامرات في األراضي األمريكية.
توظيف  أدانت  اليمنية  المعارضة  فإن  أخرى،  ناحية  ومن 
وقت  بالتواطؤ  واتهمتهما  الجهادي،  للتهديد  ونظامه  صالح 
إبيان  مدينة  على  العربية  بالجزيرة  القاعدة  تنظيم  استيالء 
احتالل  وقت  تصاعد  باالزدواج  االتهام  هذا  البالد.  جنوبي 
القاعدة لمنطقة الرداع على بعد 170 كلم جنوبي صنعاء في 
نية  المحتجون  وأدان   .2012 الثاني)  )كانون  يناير   14
السلطة،  لنقل  اتفاقاً  بقليل  قبلها  وّقع  قد  كان  الذي  صالح 
متهمين إياه بالمماطلة في تطبيق االتفاق بحجة الصراع ضد 
تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية. لكن الرئيس اليمني َقِبل 
رأس  على  منه  المقربين  تاركاً  ينسحب،  أن  النهاية  في 
األجهزة األمنية. والمفارقة أن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة 
العربية الذي ضخمته الحرب اإلعالمية لنظام صالح، ليس 
في النهاية سوى ميليشيا من الدرجة الثانية في اليمن الثوري.

هاجس العداء للشيعة لدى "تنظيم القاعدة في العراق"

والظواهري  الدن  بن  وضع   2006 )حزيران)  يونيو  في 
تنظيم  رأس  على  المهاجر،  حمزة  أبو  المصري،  الجهادي 
في  العراقي  الجيش  يد  على  ُقتل  وقد  العراق.  في  القاعدة 
الخليفة  العملية  أبريل )نيسان) 2010، كما ذهب في نفس 

العراق  بـ"دولة  يسمى  لما  الُمَنَصب  الجنسية  عراقي 
اإلسالمية" أبو ُعمر البغدادي. ومن وقتها اتخذ تنظيم القاعدة 
في العراق مسافًة من تنظيم القاعدة المركزي ليعود إلشكالية 
رئيس  حكومة  وبين  بينهم  المفسر  غير  الصراع  محلية: 
ميليشيات  ضد  وأيضا  المالكي،  نوري  الشيعي  الوزراء 
هذا  المتحدة.  الواليات  مع  المتحالفة  السنية  "الصحوات" 
قد  العراق  في  القاعدة  لتنظيم  المحض  العراقي  المنحى 
الملّقب  علي،  إبراهيم  عواد  إبراهيم  التنظيم  أمير  افترضه 

بأبي ضحى أو بأبي بكر الحسيني البغدادي.
إن إرهاب القاعدة في العراق بداًل من أن يهدأ بتوقع االنسحاب 
األمريكي قد ازداد عنفاً اعتباراً من أغسطس )آب) 2011 
بموجتين من الهجمات شديدة الدموية، في 22 ديسمبر)كانون 
الثاني)  )كانون  يناير   5 وفي  قتياًل)   63(  2011 األول) 
األمريكية،  القوات  انسحاب  ترك  وقد  قتياًل).   73(  2012
الذي تم كما كان مقرراً في نهاية 2011، سؤال المشاركة 
السنية في السلطة العراقية مفتوحاً، مع إدارة ذات طابع طائفي 
متنامي من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي لصالح حزبه 
الشيعي. في هذا المناخ من االستقطاب الطائفي تعتزم القاعدة 

في العراق فرض نفسها كذراع مسلح لالحتجاج السني.
قدم زعيم تنظيم القاعدة في العراق تكريماً طيبا للظواهري، 
ألكثر  مستقل  زعيم  إال  ليس  فهو  للظواهري  بالنسبة  أما 

ميليشيا مخيفة في العراق.

انقسامات "تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي"

ن بانضمام  إن تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي قد تكوَّ
المالك  عبد  يقودها  التي  والقتال"  للدعوة  السلفية  "الجماعة 
دروكدال إلى تنظيم القاعدة في عام 2007. كان عددها في 
البداية نحو خمسمائة جهادي، نصفهم متواجدون في أحراش 
في  اآلخرون  يتجول  بينما  دوركدال،  حول  القبائل  منطقة 
أو  )بالغرب)  بلمختار  مختار  كتيبة  في  الكبرى  الصحراء 
كتيبة عبد الحميد أبو زيد )في الشرق)، اإلثنان ينوبان رسمياً 
ظل  الطنانة،  تصريحاته  من  الرغم  وعلى  دروكدال.  عن 
الثورة  وقت  سلبياً  اإلسالمي  المغرب  في  القاعدة  تنظيم 
ليبيا  في  الناتو  حلف  من  "الُكّفار"  لتدخل  وإدانته  التونسية. 
القذافي  يحاربون  الذين  المقاتلين  مع  خالف  في  وضعته 
بن  اتباع  بأنهم  المتمردين  الليبي وصف  الطاغية  )وواصل 

الدن في مناورة للحط من شأنهم)
سيستفيد تنظيم القاعدة في هذه األثناء من الحرب األهلية في 
ليبيا باستيالئه )مع مجموعات إجرامية أخرى) على األسلحة 
المنهوبة من ترسانة نظام القذافي، والتي انتشرت عن طريق 
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عدد من المهربين في كافة أنحاء المنطقة. إن الطبيعة الدقيقة 
للصواريخ أرض – جو التي تحصلت عليها كتيبة الصحراء 
جاهزة اآلن للجدال لدى المحللين المتخصصين. ولكن ثبت 
الجهادية  للخلية  وصلت  قد  حديث  جيل  من  متفجرات  أن 
الهجوم  في  استُخدمت  المتفجرات  وهذه  الجزائر.  بشمال 
ضد   2011 )آب)  أغسطس   26 يوم  العنيف  االنتحاري 
أكاديمية تشرشل العسكرية )11 قتياًل على األقل). رد الجيش 
الجزائري الهجوم ُمستفزاً )تحديداً بقتل عادل بوراي مسؤول 
المالية بتنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي في كمين 
يوم 28 سبتمبر/أيلول 2011)، بينما تتواصل في الجزائر 

محاكمة القيادات الجهادية غيابياً.
إن تهديد القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي يبدو مقلقاً بشكل 
أكبر في منطقة الساحل، حيث أن فلول المساعدين األفارقة 
المندحرين للقذافي قد تم استقطاب بعضها لصفوف الجهاديين. 
والتصاعد اإلرهابي تفاقم أيضاً بسبب المنافسة بين بلمختار 
القاعدة المركزي ضد  وأبي زيد الذي يلعب بعالقته بتنظيم 
تنظيم  قبل  من  الوالء  لبيعة  دروكدال  رفض  وجاء  اآلخر. 
لعبة  ليقلب  للظواهري  اإلسالمي  المغرب  بالد  في  القاعدة 
بلمختار متصاعد النفوذ في المنطقة وما بعدها )تعقد كتيبته 
في   "Boko Haram" حرام  بوكو  ميليشيا  مع  صالت 
نيجيريا). وتترجم المزايدات بين زعيمي الكتيبة إلى مطاردة 
للرعايا الغربيين في جميع االتجاهات. احتجز أبو زيد أربعة 
رهائن فرنسيين تم اختطافهم في شمال النيجر بأكتوبر )تشرين 
إيطالية بجنوب  األول) 2010. كما رعى اختطاف سائحة 
الجزائر في فبراير )شباط) 2011؛ وبلمختار الذي حاول في 
يناير )كانون الثاني) 2011 احتجاز رهينتين فرنسيين )ماتتا 
على   2011 )حزيران)  يونيو  في  حصل  قد  نقلهما)  أثناء 

بريطاني وإيطالي اختطفتهما بوكو حرام بنيجيريا
وقد   ،2011 خريف  في  تصاعدت  االثنين  بين  المنافسة 
وصلت لمناطق كانت حتى وقتها بعيدة عن هذه اآلفات. فقد 
تم اختطاف متطوعين اثنين إسبانيين وعامل إغاثة إيطالي من 
معسكر لاّلجئين الصحراويين غرب الجزائر في 23 أكتوبر 
)تشرين األول) 2011؛ وتم اختطاف اثنين من الجيولوجيين 
الفرنسيين في 23 نوفمبر )تشرين الثاني) بشمال غرب مالي، 
عشية اختطاف ثالثة سائحين أوروبيين في تمبكتو )وقد قتل 
مواطن ألماني في الهجوم). وفي الوقت الذي ينخرط الجيشان 
منهجية  مع  بنجاح  التعامل  في  والنيجيري  الموريتاني 
الرخوة"  "البطن  كان  لو  كما  مالي  شمال  يبدو  الجهاديين، 
للمنطقة، فألبي زيد وبلمختار قواعد – متنقلة بشكل أو بآخر– 
في المنطقة، وبال شك يتم احتجاز الرهائن فيها، بينما يزداد 
عجز جيش مالي عن االنتشار تفاقما بعد يناير )كانون الثاني) 
بين  االتصال  انعدام  إن  الطوارق.  تمرد  اندالع  2012 مع 

من  المسبوق  غير  الشكل  هذا  يحرم  والظواهري  دروكدال 
"جهادية العصابات" من البعد الدولي، وما من أي دولة في 

المنطقة تخاطر بعدم استقرار حقيقي.
للـ"جهاد  المعولمة  للدينامية  حقيقياً  تجسيداً  الدن  بن  كان 
الجهاد  من  النوع  ذلك  أصاب  قد  غيابه  أن  حتى  الدولي" 
بضربة رهيبة مالم تكن قاتلة. لقد فقد تنظيم القاعدة، بموت 
مؤسسه الكاريزمي، البنية الهيراركية التي كانت تضفي عليه 
انتظاما مخيفاً: إن تنظيم القاعدة للجزيرة العربية هو فقط من 
يعترف في الواقع بسلطة الظواهري، التي استقل عنها تنظيم 
القاعدة في العراق وتنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي. 
أن  التنظيمات "الكالم" بشكل دولي في حين  وتواصل هذه 

أفعالها كلها "محلية" بشكل متزايد.
إن هذه الظاهرة لإلرهاب "المحلمي" )glocal)، في مزج 
بين كلمتي عالمي )global) ومحلي )local)، هي مصدر 
لقلق مشروع، يغذيه اختطاف الرعايا الغربيين في الساحل، 
ولكن  نيجيريا.  في  حرام  باكو  استشهادية  تصاعد  كذلك 
فعلياً  أغلقت  قد  العربي  العالم  في  الديمقراطية  االنتفاضات 
"عشرية 11 سبمبر )أيلول)" والتي كان يخيم فيها شبح القاعدة 
على المجتمعات الغربية. لقد كان شخص عنصري نرويجي، 
وليس جهادياً   ،(Anders Breivik( بريفيك  أندرس  وهو 
متسلاًل من ارتكب عماًل إرهابياً ُمرعباً في بالده يوم 22 يوليو 
منذ  أوروبا  في  مذبحة  أكبر  يُعد  ما  وهو   ،2011 )تموز) 

تفجيرات لندن قبلها بستة أعوام والتي حملت توقيع القاعدة.
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 لورنس عايدة عمور  
)Laurence Aïda Ammour(

)Les Afriques dans le Monde( باحثة مشاركة بمركز 
 ،)Institut d'Études Politiques( معهد الدراسات السياسية

)Bordeaux( بوردو 
 وخبيرة استشارية في مجال األمن الدولي

)www.geopolisudconsult.com( GéopoliSudconsultance

سيكون عام 2011 بدون شك مميزاً باالنتفاضات الشعبية التي 
طالت ثالثاً من خمس دول عربية بشمال أفريقيا. وسيمثل اندحار 
األنظمة القديمة قطيعًة تاريخية مع شتاء طويل من االستقرار 

السلطوي، ونقلة نوعية واضحة على مستويات متعددة:

المستوى محلي، في إطار مراكز صنع القرار السياسي   ▪
نفسها حيث طبيعة السلطة حالياً بصدد التغير؛

المستوى الوطني، على هيئة تشوش في تراتبية العالقة   ▪
بين المراكز المنفتحة واألطراف الُمهّمشة؛

المستوى دون اإلقليمي، مع انبعاث احتجاجات األراضي   ▪
الحدودية؛

المستوى اإلقليمي، مع تأثيرات الفراغ األمني في الدول   ▪
المجاورة.

إضافة إلى الجبهة الجديدة للقالقل التي فتحتها األزمة الليبية 
وتبعاتها اإلقليمية التي لم تتوقعها القوى األجنبية المشاركة، 
والتي أيقظت صراعات قديمة كان قد طواها نسيان التاريخ.
وبتغييره للخريطة الجيوسياسية للمغرب العربي المتوسطي 
وأفريقيا الساحل، فقد أخل سقوط واختفاء القذافي بالتوازنات 
من  عدد  عند  نفسية  صدمة  ُمسبباً  القديمة،  االستراتيجية 
وأحدث  الليبي،  للقائد  والئها  على  ظلت  التي  الجماعات 

ضربًة مضادة عنيفة على مستويات اجتماعية واقتصادية.
والتحديات  المشتركة  الداخلية  األزمات  ضوء  وفي 
بقوة  تُطرح  واألطراف  المركز  إشكالية  فإن  االستراتيجية، 

الدول  في  كما  ليبيا  في  المستقبلي،  التطور  على  وتثِقل 
المصاعب  من  عدد  بسبب  أصاًل  هشة  فالمنطقة  المجاورة. 
وتكثف  والبشر  واألسلحة  المخدرات  كتهريب  األمنية، 
عمليات االختطاف واإلرهاب التي يقوم بها تنظيم القاعدة في 
بالد المغرب اإلسالمي. وهي اليوم تواجه تهديدات مرتبطة 
بعدم االستقرار الذي تولّد عن الربيع العربي، وبالتحديد في 

مناطق التماس بين الساحل والصحراء.
ويتعلق األمر بـ:

نشاط عدة بؤر للصراع في المنطقة العابرة للحدود عن   ▪
طريق ظهور جماعات على الساحة السياسية تعترض 
القديمة التي كانت محصورة  على األطر األيديولوجية 
التي  بحلول لألزمات  للمطالبة  الفرصة  فاستغلت  فيها، 

تُعطلها دول المنطقة والمجتمع الدولي.
أفريقيا  شمال  مجمل  في  االستقرار  عدم  رقعة  اتساع   ▪
حركات  تعدد  عبر  أفريقيا)،  غرب  )وحتى  والساحل 
الجهادية  الشبكات  ز  وَتعزُّ المنظمة،  الجريمة  وعمالء 

المحلية والدولية على مستوى القارة.

عودة الصراعات المجمدة للنشاط

إعادة  شهدنا  العربي"،  و"الربيع  الليبية  االنتفاضة  بفضل 
التأكيد على الهويات "اإلثنية"، وإعادة طرح سؤال السيادة 
وبالعدالة  السياسي  بالتمثيل  والمطالبات  األراضي  على 
االجتماعية. لقد كان للثورات العربية تأثير غير متوقع على 
لفترة  ظلت  والتي  االنتفاضة،  قلب  عن  البعيدة  الجماعات 
ذات  الحدودية  المناطق  في  فإنه  ولهذا  مرئية.  غير  طويلة 
الصراعات القديمة تظهر الرغبة في االلتحام بعملية التحرر 

العامة عبر االحتشاد المنجرف للسكان.
السبب اآلخر الذي يفسر استيقاظ الصراعات القديمة هو الدور 
الليبي في الصحراء الكبرى.  القائد  والتأثير الذي كان يلعبه 

األمن

 التحديات األمنية الصاعدة في المغرب العربي 
ومنطقة الساحل بعد "الربيع العربي"
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ليبيا وفي األراضي  القومية في  األقليات  لمختلف  وبتوظيفه 
المجاورة كان العقيد القذافي عاماًل لعدم االستقرار وفي نفس 

الوقت للسالم لعدد من الشعوب، وبالذات الطوارق والتبو.

مسألة الطوارق

منذ عام 2007، وقد أصبحت منطقة الطوارق التي يحتلها 
النعدام  مساحًة  اإلسالمي  المغرب  بالد  في  القاعدة  تنظيم 
ُمتنام لألمن. وانتفاضة الطوارق التي بدأت في يناير )كانون 
بكثافتها  السابقة  التمرد  حركات  عن  تتميز   2012 الثاني) 
البشري  والعنصر  وتركيبها  األراضي،  على  وسيطرتها 
مميزة  الليبية)، وهي  )األسلحة  واألداتي  مقاتل)  ألف  )نحو 
بقضيتها، التي لم تعد التنمية االقتصادية وإنما تحديد  أيضاً 
المصير. وكثمرة الندماج عدد من الفصائل السياسية بضم 
الكثير من طوارق ليبيا، فإن الحركة الوطنية لتحرير آزواد 
تنظيم  ومقاتلي  المخدرات  مهربي  إبعاد  هو  بهدف  ترتبط 

القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي.
 (Kidal( وكيدال (Ménaka( إن الهجمات على مدن ِمناكا
 (Anderamboukane( وأنديرامبوكان (Léré( وليري
)كانون  يناير  و26   18 بين   (Aguelhok( وأغيلهوك 
الثاني) 2012، ثم االستيالء على تساليت )Tessalit) في 
الذين يقودهم  المتمردين  مارس )آذار) يبرهن على تصميم 
إن اإلعدام  الطوارق.  الليبي من  بالجيش  جنراالت سابقون 
باجراءات متعجلة لما يقُرب من مائة عسكري من مالي هو 
بالنسبة لهم من أعمال جماعة "أنصار الدين"، التي هي جناح 
إسالمي يقوده إياد أغ غالي )Iyad Ag Ghaly) )وهو من 
أقارب األمير عبد الكريم الطارقي) الذي كانت له المصلحة 
الصراع  هذا  المنطقة.  في  التوتر  وبقاء  العنف  تفاقم  في 
أراضيها  على  وسيادتها  مالي  استقرار  يُعّرض  المسلح 
للخطر، ويهدد االنتخابات المقرر إجراؤها في أبريل )نيسان) 

.2012

مسألة قبائل التبو

كان القذافي قد عهد لقبائل التبو بإدارة األطراف والحدود ضد 
احتكار التجارة والتهريب العابر للحدود. ولقربهم من حقول 
ملتقى  عند  ولوقوعهم  الجوفية،  المياه  ومخزونات  البترول 
التبو  كان  النيجر،  وشرق  التشادي  بالشمال  الليبي  الجنوب 
يفاوضون على وضعهم االستراتيجي مقابل اعتراف بلغتهم 
الموحد  الليبي  الجنوب  بإدارة  السياسي  ووزنهم  وحقوقهم 
 (Cyrenaica( وبرقة   (Fezzan( فزان  بين  المتقاسمم 
الثالث:  السيادية  الوزارات  إحدى  في  بتمثيل  ويطالبون 

البترول والخارجية والداخلية. وكعالمة على المنافسة المحلية 
التحكم في مدخوالت األنشطة اإلجرامية على الحدود  على 
بين تشاد والسودان ومصر، فإن المواجهة الدموية بين التبو 
وقبيلة الزوي )Zuwaya) في فبراير )شباط) 2012 تُظهر 
درجة التوتر السائد على الحدود الليبية والمنتشر حتى شمال 
غرب تشاد، متأثراً أيضاً بإشكالية التدفقات غير المشروعة، 
حيث أنها تقع على طريق تهريب المخدرات الذي يربط شمال 

مالي بأوروبا عبر مصر وليبيا.

المسألة الصحراوية

عليهم  محكوم  الالجئين  معسكرات  في  الصحراويين  إن 
الفاعلين  ِقَبل  من  سنة  أربعين  من  يقرب  ما  منذ  بالنسيان 
التاريخ.  في  منسي  شعب  أكثر  إنهم  والدوليين،  اإلقليميين 
المغرب  إلى  الوجهاء  من  كبير  عدد  وعودة  انسحاب  وبعد 
وشمال موريتانيا، أصبحت جبهة البوليساريو هدفاً الحتجاج 
تندوف  بمعسكر  الصحراوي  الشباب  قبل  من  متصاعد 
بالجزائر. في عام 2004 أزال انقسام داخلي احتكار التمثيل. 
السبب األساسي لالنشقاق اليتعلق بمسألة الحقوق وظروف 
المعيشة لالجئين، والتي يوظفها قادة "خط الشهيد" الذي هو 
ثمرة هذا االنشقاق والذي يطرح نفسه كممثل عن جزء من 
الرأي العام الصحراوي في الداخل والخارج. والمظاهرات 
رددت  قد  الصحراوية"  الثورية  "الشبيبة  لحركة  األخيرة 
هتاف "إرحل" ضد إعادة انتخاب محمد عبد العزيز المتكررة 
منذ 35 سنة، ال تُظهر فقط صعود جيل ال يعترف بالحرس 
القديم، ولكن تُظِهر أيضاً تأثير "الربيع العربي" على شباب 
إن  للقيادات.  القبلية  والنزعة  الفساد  على  للثورة  مستعد 
القضية السياسية التي تمثلها أراضي الصحراء الغربية تتفاقم 
في  بالمنظمة  أعضاء  بإشتراك  مرتبطة  أمنية  قضية  بفعل 
تهريب األسلحة والمخدرات واالختطاف، وبتحول معسكرات 
البوليساريو إلى مناطق تجنيد لتنظيم القاعدة في بالد المغرب 

اإلسالمي.

تعدد جيوب انعدام األمن

لغياب الدولة والبدائل االقتصادية، تحولت منطقة الصحراء 
الحقوق  منزوعة  مناطق  إلى  الجفاف  مدى  على  والساحل 
تزدهر فيها كل أنواع التهريب: الكوكايين القادم من أمريكا 
أوروبا،  إلى  طريقه  في  كترانزيت  هنا  يتوقف  الالتينية 
وتهريب السالح والسجائر والبنزين والعمال المهاجرين غير 
الشبكات  وأوروبا.  الخليج  بالد  إلى  طريقهم  في  الشرعيين 
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اإلجرامية واإلرهابية بدورها لها مصالح في استمرار حالة 
لها  تُؤّمن  ألنها  أنشطتها،  لتنمية  المالئمة  االستقرار  عدم 
ضبابية المناخ الذي تعمل فيه. لقد وفرت األزمة الليبية إذن 
فرصة غير متوقعة لعوامل جديدة من عدم االستقرار. ويشهد 
على ذلك ظهور "جماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا" 
التي أعلنت اختطافها لثالثة من متطوعي األغاثة األوروبيين 
وكذلك  للبوليساريو،  التابع  لالجئين  رابوني  معسكر  في 
الهجوم االنتحاري على مقر للدرك الجزائري بتمنراست في 

بداية شهر مارس )آذار) 2012.

شبة جزيرة سيناء

في عجلة للتمرد على نظام مبارك في يناير )كانون الثاني) 
2011، قام البدو المسلحون تسليحاً ثقياًل، بإعالن استقاللهم 
والعسكريين  الشرطة  على  بالهجوم  القاهرة  مواجهة  في 
مرتبطون  مقاتلون  جعل  الرئيس  سقوط  ومنذ  المصريين. 
وقاعدًة  لهم  مالذاً  سيناء  جزيرة  شبه  من  القاعدة  بتنظيم 
في  توسعاً  مسببين  إسرائيل،  على  خاص  بشكل  للهجوم، 
األنشطة اإلجرامية والشبكات اإلرهابية المستمدة من المذهب 
البدو  فإن  للسياحة  الكبيرة  المكاسب  وبخالف  السلفي. 
وقطاع  إسرائيل  نحو  التهريب  أنواع  كل  في  متخصصون 
غزة، وبشكل خاص تهريب األسلحة المتخلفة عن الترسانة 
الطبيعي  الغاز  يحمل  الذي  الغاز  أنابيب  خط  كان  الليبية. 
المصري إلسرائيل واألردن هدفاً لخمس محاوالت للتخريب 
في خالل ستة أشهر، مقلاًل االحتياطي بنسبة %80. وفي 
مركزاً  البدو  عشرات  هاجم   2011 )تموز)  يوليو  نهاية 
للشرطة بالعريش. واثبتت الهجمات التي ُشنت بعد ذلك في 
جنوب إسرائيل أن مصر لم تعد تسيطر على تلك المنطقة من 
أراضيها. وفي 31 يناير )كانون الثاني) 2012، احتجزت 
جماعة "التوحيد والجهاد" 25 عاماًل صينيا كرهائن في أحد 
أعضائها  من  خمسة  عن  اإلفراج  مقابل  األسمنت  مصانع 
 2004 عامي  بين  سياحية  مواقع  على  بالهجوم  المتهمين 
و2006. وفي بداية فبراير )شباط) 2012 تم اختطاف 19 
شرطياً بعد مقتل بدوي في تبادل إلطالق النار مع الشرطة. 
أمريكيين  سائحين  ثالثة  دور  جاء  )شباط)  فبراير   3 وفي 
سانت  دير  طريق  من  اختطافهم  ليتم  المصري  ومرشدهم 

كاترين.

الثغرة الليبية

في  كبيرة  بأعداد  األسلحة  تدفق  إلى  ليبيا  في  الحرب  أدت 
الثقيلة معطوفاً  انتشار األسلحة  إن  أفريقيا والساحل.  شمال 

على الحدود التي يسهل اختراقها قد أدخل تهديداً جديدا لليبيا 
والتي  رقابة  بدون  المتاحة  المخزونات  المنطقة.  ولمجمل 
صارت في متناول كل أنواع التجار والمهربين والمرتزقة، 
كالشينكوف  بنادق  األسلحة:  من  وفير  تنوع  على  تحتوي 
آلية، صواريخ وألغام وقذائف، أسلحة كيماوية، وصواريخ 
ألف   20 منها  تملك  ليبيا  كانت  التي  أرض – جو،   7 سام 
أحدث  من  هي  التي  الروسية   SA-24 وصواريخ  وحدة، 
إسقاط  على  القادرة  للطائرات  المضادة  الصواريخ  أجيال 

مقاتالت.

لقد سمح الربيع العربي للمجموعات اإلرهابية 
المحلية بكسب نفوذ أيديولوجي وقوة مادية، 
كما سمح لتنظيم القاعدة بالتفكير في مكانته 

بالقارة األفريقية

هذه األسلحة متاحة أيضاً لفصائل متمردة ال تعترف بسلطة 
وال بشرعية المجلس الوطني االنتقالي الليبي، وتشكل جبهة 
خياراتها  على  واإلثقال  الحكومة  لتحدي  مضادة  سياسية 
السياسية. وباإلضافة إلى ذلك، فإن تورط أعضاء الميليشيات 
في التعذيب واالنتهاكات واسعة النطاق بحق بعض الجماعات 
هو عالمة مثيرة للقلق على تفتت ليبيا "الثورية" و"عرقنتها".
للحفاظ  االنتقالي  الوطني  المجلس  جهود  من  الرغم  وعلى 

على وحدة البالد، فإن مظاهر التفكك الليبي تتعدد:

أول  )شباط)  فبراير  خالل  ُعقدت  حيث  مصراتة،  في   ▪
انتخابات محلية دون موافقة المجلس الوطني االنتقالي، 
اعتقلت سيف  التي   ،(Zintan( الزنتان  ميليشيا  قامت 
في  المدينة  على  عسكرية  سيطرة  بفرض  اإلسالم، 

مواجهة السلطة بطرابلس؛
وفي برقة، حيث أطلق الشيخ أحمد زبير السنوسي، ابن   ▪
عم الملك السابق الذي أطاح به القذافي عام 1969 نداء 
باستقالل الشرق الليبي على نمط الفيدرالية والذي كان 

مطبقاً بين 1951 و1963.

ومن ناحية أخرى، هناك عدد من الموالين للقذافي والمسلحين 
تسليحاً ثقياًل قد وجدوا مع أبنائهم مالذاً في البلدان المجاورة. 
إن وجود شخصيات من النظام القديم في الجزائر والنيجر، 
للمنطقة بحيث أن اتصاال بين الموالين وأقارب  يظل تحدياً 
الديكتاتور السابق من الممكن في نهاية المطاف أن يعرقل 
عملية االستقرار والتوحيد التي هي صعبة باألساس، ويقدم 

للمنشقين إمكانية مد استراتيجية ُمَنَسقة للتوتر اإلقليمي.



20
12

ي 
سط

تو
الم

13
2

ملة
شا

رة 
نظ

صعود ُقَوى ذات صالت إرهابية إلى السلطة

لقد سمح الربيع العربي للمجموعات اإلرهابية المحلية بكسب 
نفوذ أيديولوجي وقوة مادية، كما سمح لتنظيم القاعدة بالتفكير 

في مكانته بالقارة األفريقية.

ويضاف إلى تراكم التهديدات متعددة الوجوه 
ضعف االقتصادات كعامل لتدهور الوضع 

األمني وإلطالة فترة عملية التحول التي تجاهد 
إلقرار شرعية الدول الجديدة

إن انهيار الجناح األمني الليبي، وانتكاسات تنظيم القاعدة في 
آسيا هما عامالن مناسبان لتمركز جديد في المغرب العربي 

والساحل والغرب األفريقي من خالل:

امتداد قاري للنزعة الجهادية عبر الصالت التي تربط   ▪
بين تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي في الساحل 
في  "الشباب"  وجماعة  نيجيريا  في  حرام"  و"بوكو 
في  مشتركاً  تعاوناً  بينهم  يتقاسمون  والذين  الصومال، 
مجال العمليات وفي التدريب والتكتيكات بسبب العالقات 
الشخصية القديمة بينهما منذ زمن أفغانستان، بين أسباب 

أخرى؛
القاعدة،  تنظيم  لبعض شبكات  استراتيجية  إعادة توزع   ▪
على  ضعفها  لتعويض  والساحل  العربي  المغرب  في 
التنظيم.  قياديي  من  عدد  اختفاء  بعد  اآلسيوية  الجبهة 
في  دور  عن  بالبحث  دولي  ظهور  على  والحصول 
االنقالبات الجارية. إن انتقال بعض رموزها نحو ليبيا 
الرابحة  الورقة  استغالل  في  رغبتها  على  يبرهن 
والفرصة التي يوفرها شمال أفريقيا والساحل، وإلى حد 

ما، غرب أفريقا.

خاتمة

إن امتداد مجال الهشاشة، وتعدد بؤر التوتر وعدم االستقرار 
من شاطئ البحر األبيض المتوسط وحتى خليج غينيا، سواء 
تكثف  طريق  عن  أو  السياسية  االحتجاجات  طريق  عن 
ضمن  يقع  اإلرهابية  الشبكات  وتعزز  اإلجرامية  األنشطة 
تراكم  إلى  ويضاف  العربي".  "الربيع  تحديات  إشكالية 

التهديدات متعددة الوجوه ضعف االقتصادات كعامل لتدهور 
تجاهد  التي  التحول  عملية  فترة  وإلطالة  األمني  الوضع 

إلقرار شرعية الدول الجديدة.
في عام 2011، سبََّب سقوط القذافي التوقف الحاد للمساعدات 
بأكملها كانت حتى  أقاليم  التي كانت توجه نحو شبه  الليبية 
للشركات  المالية  والتدفقات  االستثمارات  من  تستفيد  وقتها 
الليبية. هذا االنقالب في الوضع أدى إلى إضعاف مناطق هي 
في حالة تمرد مزمن، وفاقم من انعدام األمن الغذائي الكامن. 
ومنذ عام ونحن نالحظ انخفاضاً عنيفاً لمستوى المعيشة لعدد 
العمال  آالف  تدفق  بعد  المجاورة،  البلدان  في  العائالت  من 
األفارقة ممن طردهم المقاتلون أو عدم االستقرار وصاروا 
بدون عمل ومضطهدين من قبل الليبيين. أن المجاعة تهدد 
عشرة ماليين نسمة بعد الجفاف الممتد والمحصول السيء 
نهاية  ارتفع عند  الذي  الحبوب،  الكلي في مخزون  والعجز 
السابق، معلناً عن  بالعام  بنسبة %25 مقارنة  عام 2011 
وتشاد  وموريتانيا  والنيجر  مالي  في  طويلة  غذائية  أزمة 
من  اآلالف  مئات  تدفق  فإن  النهاية  وفي  فاسو.  وبوركينا 
الوطنية  الحركة  بين  المعارك  من  الهاربين  مالي  أهالي 
والجزائر  والنيجر  موريتانيا  نحو  والجيش،  آزواد  لتحرير 
السكان  أزمة  من  يفاقم  غينيا،  وحتى  فاسو،  وبوركينا 
الخاضعين إلجهاد العنف، ويشكل تحدياً اقتصادياً لهذه الدول 

ذات االستعداد الضعيف للكوارث اإلنسانية.
إن إعادة التشكيالت اإلقليمية ستظل متقلبة طالما لم يتحقق 
االستقرار في ليبيا. ومن جهة أخرى، فإن طرابلس ستكون 
لها  وستسمح  وصلب.  مستقر  جيوسياسي  لمناخ  بحاجة 
جيران  إلى  القدامى  أعدائها  بتحويل  براغماتية  دبلوماسية 
عن  اإلقليم  عبر  الناشئة  التوترات  فتيل  ونزع  مستقبليين، 
طريق اتخاذ بعض الدول موقفاً عدائياً حيال المجلس الوطني 

االنتقالي.
ونراهن على أن خطة العمل على تأمين الحدود التي تم تبنيها 
دول  مجمل  قبل  من   2012 )آذار)  بمارس  طرابلس  في 
البحر األبيض المتوسط والساحل، لن تكون سوى المرحلة 
هامة  أخرى  مجاالت  تمس  للتعاون  الستراتيجية  األولى 

بدورها كحل األزمات الداخلية ودون اإلقليمية الجارية.
في  ودائماً  مجدداً  ستظهر  واألطراف  المراكز  إشكالية  إن 
شكلها االحتجاجي، عنيفة بشكل أو بآخر ما لم يصغ الحكام 
وينفذوا برامج اقتصادية واجتماعية مختصة بهذا النوع من 
التهميش، ومالم يختاروا توزيعاً عاداًل لتدفقات االستثمارات 
التي تهطل حتى اآلن على المراكز الحضرية على حساب 
األطراف النائية. إن مثل هذا الخيار سيضمن إعادة التوازن 
الجيوسياسي األفريقي والمتوسطي لهذه المنطقة االستراتيجية.
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محمد بورنيك  
 رئيس فريق الحد من الفقر

 ،)UNDP( برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
المكتب اإلقليمي للدول العربية، القاهرة

كان هناك ثمة قلق بالغ في الماضي القريب فيما يتعلق بعدم 
االستقرار في منطقة جنوب البحر األبيض المتوسط وتبعات 
ذلك على أوروبا. ولعل هناك سبب وجيه لهذا القلق والشعور 
بالمسؤولية إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان التي تم التغاضي 
عنها لعدة عقود من الزمن طالما ارتكبت من ِقبل أناس أمثال 
بن علي، الذي كان يلقب بـ"دكتاتور الغرب المفضل". هذا 
جنوب  منطقة  في  محاولته  تمت  الذي  الديمقراطي  التحول 
البحر األبيض المتوسط يمكنه أن يقدم ألوروبا شريًكا مستقًرا 
لتطوير  الفرصة  وإعطائة  المساواة  قدم  معاملته على  تجب 
ثقافته الديمقراطية. ولعل فهم أسباب حركة االحتجاجات في 
الحوكمة  االجتماعية  بالعدالة  والمطالبة  العربية  المنطقة 
الماضي،  تصرفات  تكرار  لتفادي  أوروبا  تهيء  المسؤولة 
التي اتضح أنها قصيرة المدى وتتعارض مع القيم األساسية 

لحقوق اإلنسان.
إعداد  في  بُذل  الذي  العمل  على  بشدة  المقال  هذا  ويعتمد 
التنمية  "تحديات  عنوان  تحت  موخراً  صدر  الذي  التقرير 
 Arab Development Challenges( "2011 العربية
Report 2011). ولمزيد من التفاصيل لمعظم النقاط يمكن 

للقاريء الرجوع إلى ذلك التقرير.

العقد االجتماعي العربي

المنطقة  على  هيمن  الذي  السياسي  االقتصاد  نظام  يعتبر 
العربية من أنظمة الدول الريعية، حيث المساءلة المتبادلة بين 
للحياة  تشكيلها  والدولة حرة في  والدولة مفقودة،  المواطنين 
السياسية كما تراها مناسبة. وقد تمكنت الدولة من الحفاظ على 

الموارد بشكل مباشر، سواء  إلى  الوصول  قوتها من خالل 
أكان ذلك من خالل الريع االقتصادي أو السياسي. وقد لعب 
الدولة  فرضت  حيث  المعادلة،  هذه  في  هاماً  دوراً  النفط 
األراضي  ذلك  في  بما  البيئية،  األصول  على  سيطرتها 
شاركت  وقد  سياسياً.  المشروطة  والمساعدات  الحضرية 
الدولة في سياسات المحسوبية من خالل شراء والء السماسرة 
من ذوي السلطة المؤثرة التقليدية والحديثة عن طريق توزيع 
جزء من قيمة اإليجار الذي تجمعه على قاعدة السلطة، التي 
الذين يشكلون  عادة ما تتألف من العشائر والقبائل والجيش 
خسارة  الشعب  تحمل  وقد  المحابية.  الرأسمالية  للطبقة  نواة 
الحرية السياسية مقابل تقديم خدمات معينة واإلعفاء الضريبي.
العقد  هذا  تحت  رزخوا  الذين  المواطنين  لدى  يكن  ولم 
النظام  على  سخطهم  عن  للتعبير  ُمَمأَسَسة  سبل  االجتماعي 
بمساءلة حكوماتهم. ومع بعض االستثناءات  القيام  أو  القائم 
القليلة، فإن االنتخابات، إن حدثت فعاًل، فإنها لم تكن حرة وال 
نزيهة. فكان إقبال الناخبين عموماً ضئياًل، والبرلمانيون الذين 
تم انتخابهم من خالل هذه العملية يفتقرون إلى الحافز الذي 
يجعلهم يمثلون مصالح دوائرهم. وقد تم تنظيم وسائل مشاركة 
السياسية  األحزاب  مثل  السياسية،  العملية  في  المواطنين 
الحقيقية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم والنقابات 
العمالية والجمعيات المهنية، بإحكام شديد أو حظرها برمتها. 
وقد مّكن العقد االجتماعي بجوهره، الكثير من الدول العربية 
غير  مسار  اتباع  خالل  من  مواطنيها  تطلعات  تجاهل  من 
األنظمة  في  المتمثلة  الممارسة  مع  تماماً  متناقض  تنموي، 
االستبدادية الخيرية في شرق آسيا. وقد تجلى ذلك في كيان 
سلطوي يركز السلطة في دائرة صغيرة ويمنع من تداولها. 

االقتصاد السياسي لإليجار

خالل  من  سلطتها  على  إجمااًل  العربية  الدول  حافظت 
الوصول المباشر إلى المخصصات المالية المطلوبة لتمويل 

الحوكمة والفاعلون السياسيون الجدد

 الحوكمة في جنوب البحر األبيض المتوسط 
بعد الربيع العربي: إعداد عقد اجتماعي جديد
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أجهزة الدولة، بفضل اإليجار االقتصادي أو السياسي. وفيما 
الكبرى  الدول  في  المعادلة  هذه  في  هاماً  دوراً  النفط  لعب 
تكن محصنة  لم  المتنوعة  االقتصادات  فحتى  له،  المصدرة 
التمتع  من  الدولة  تمكنت  وقد  الريعية.  المنهجية  هذه  ضد 
باإليجارات كونها فرضت سيطرتها على األصول، بما فيها 
األراضي الحضرية والزراعية والفرص االقتصادية. وفي 
إلى استكمال ذلك من خالل  الدولة  بعض الحاالت، عمدت 
المساعدات  إلى  الوصول  سبل  على  سيطرتها  فرض 
المشروطة سياسياً، والتي يتعلق الجزء األكبر منها بالشؤون 

العسكرية واألمنية.
كما عمدت الدولة إلى شراء والء السماسرة من ذوي السلطة 
المؤثرة التقليدية والحديثة وذلك من خالل توزيع جزء من 
لزيادة  حاجة  هناك  أن  الدولة  تَر  ولم  عليهم.  اإليجار  قيمة 
من  لنا  يتضح  كما  الضرائب،  فرض  طريق  عن  الموارد 
اإليرادات  في  المباشرة  الضرائب  حصة  انخفاض  خالل 

العامة بالمنطقة. 

وعوضًا عن أن تكون أدوات لدولة قادرة 
ومسؤولة عن تقديم خدمات إنتاجية واجتماعية 

أساسية ضرورية لدعم التنمية االجتماعية-
االقتصادية، فإن القطاعات العامة الكبيرة 

إجمااًل في الكثير البلدان العربية ُتستخدم للدفع 
لبعض عناصر المجتمع لقاء والئهم للنظام

وبغض النظر عن بعض االستثناءات الملحوظة، فإن لدول 
األمر  هذا  الخارجية.  القوى  مع  مستقلة  عالقات  المنطقة 
الحريات األساسية وانتهاك حقوق  تقليص  مكنها من تبرير 
للموقع  ونظراً  االستقرار.  مصلحة  أجل  من  اإلنسان 
الخارجية  القوى  اهتمت  فقد  للمنطقة،  الجيواستراتيجي 
أو عبورها  إنتاجها  يتم  التي  الموارد  إلى  الوصول  بضمان 
بالمنطقة. فالبنية السياسية الحيوية في هذا السياق قد تخاطر 
في  عليها  يعتمد  التي  الشروط  حول  للنقاش  المجال  بفتح 
قبل  من  االستراتيجية  واألوضاع  الموارد  هذه  استخدام 
الجهات الخارجية، وبالتالي، أثبتت النظم الشمولية مالءمتها 

لتلك القوى. 
المذكورة  العربية  للتنمية  السياسي  االقتصاد  خصائص  إن 
أعاله أدت إلى ظهور عمليتين تعزز الواحدة منهما األخرى: 
السياسية  السلطة  ز  وتركُّ للدولة  العامة  المساءلة  غياب 
قليلة متصلة سياسياً. هذا  في أيدي نخبة  واالقتصادية دوماً 
الوضع أدى إلى التعايش بين بعض المظاهر الشكلية للدولة 

الحديثة والكيانات القبلية/اإلقطاعية المعقدة التي تسمح بتشكل 
أنواع من السلطات والعدالة التقليدية جنباً إلى جنب مع الدولة 

الحديثة أو كامتداد لها.

دوافع ومظاهر االستبعاد

على  السياسي  النظام  يدعم  الذي  االقتصادي  البناء  يعتمد 
العمل  فرص  بعض  تخلق  التي  االستخراجية  الصناعات 
بشكل مباشر وقطاعاً ثالثاً متضخماً غير منتج، يهيمن عليه 
القطاع العام في كثير من الحاالت، ثم تقوم الدولة بتحصيل 
العائدات لتوزعها على قطاعات معينة من السكان. وعوضاً 
عن أن تكون أدوات لدولة قادرة ومسؤولة عن تقديم خدمات 
إنتاجية واجتماعية أساسية ضرورية لدعم التنمية االجتماعية 
– االقتصادية، فإن القطاعات العامة الكبيرة إجمااًل في الكثير 
لقاء  المجتمع  عناصر  لبعض  للدفع  تُستخدم  العربية  البلدان 
المعالم،  واضحة  غير  وظائفهم  فإن  وعليه  للنظام.  والئهم 
والمعايير االنتخابية والتعزيزية غير شفافة، مما يؤدي إلى 
تقديم  مرحلة  في  الوظيفي  الطاقم  وكمية  نوعية  كفاية  عدم 
الخدمات إلى جانب طاقة فائضة في وظائف الدعم اإلداري 
الخدمية  القطاعات  أن  كما  المتعددة.  األمنية  والخدمات 
تتضمن إجمااًل قطاعاً تجارياً كبيراً، يعتمد بشكل كبير على 
الواردات التي تهيمن عليها قلة من كبار التجار المرتبطين 
بالسياسية والذين يتمتعون بعائدات احتكارية، وعدد كبير من 
التجزئة  قطاع  في  عيشهم  يتدبرون  الذين  التجار  صغار 

المكتظ.
العامة  استخدام األصول  المساءلة حول  إلى  االفتقار  ويمتد 
في  البيئية  األصول  استخدام  بها  يتم  التي  الطريقة  ليطال 
المنطقة العربية. فعندما تُؤخذ في الحسبان الثروات الفعلية 
أن  يعني  البيئية  الناتج في األصول  التنقيب  فإن   ، بالمنطقة 
ازدهار المنطقة رهن بيد أجيال المستقبل، وبشكل خاص من 
المياه.  استثمار  من  مستدامة  بمستويات غير  السماح  خالل 
هذه الممارسات، إضافة إلى خلق مشاكل ألجيال المستقبل، 
تؤدي إلى حرمان الشريحة األفقر في المجتمع من الوصول 
اآلمن والمنتظم إلى المياه المأمونة والمواد الغذائية األساسية. 
تعتمد  التي  السكانية  المجموعات  سبل عيش  تهدد  أنها  كما 
على الحفاظ على عالقة تكافلية مع بيئتها الطبيعية، خاصة 

الجماعات المترحلة.
إلى  إضافة  العربية،  المنطقة  في  السياسية  المؤسسة  إن 
القبائل  التقليدية، مثل  تقويض عملية التطور الطبيعي للبنى 
والعشائر، قد أوجدت ظروفاً تتنافى مع إنشاء وتوطيد نقابات 
عمالية ورابطات مهنية. مثل هذه الكيانات تكون في العادة 
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مختَرقة من ِقبل نخبة سياسية فتتحول إلى أدوات قمع. لذلك، 
األوسع  المدني  المجتمع  من  كجزء  العمل  من  تتمكن  لم 
وأحكمت السيطرة على السلطات لالستئثار بأعمالها. وعليه، 
لم تكن النماذج االعتيادية للنزاعات االجتماعية فعالة، وبداًل 
من حل الشكاوى مبكراً، وبالتالي ترسيخ التماسك االجتماعي، 
يتم تضخيم تلك النزاعات والشكاوي، األمر الذي من شأنه 
أن يضع المزيد من الضغوط على استقرار البنى االجتماعية.
إن المدى الذي يمكن للبنى االقتصادية والسلطوية في المنطقة 
أن تستبعد الناس يتضح من خالل حجم القطاع غير الرسمي 
الفقر  من  مزدوجتين  مفرغتين  حلقتين  على  يبقى  الذي 
والسياسية.  واالقتصادية  االجتماعية  الحقوق  من  والتجريد 
يكسبون  العربية  المنطقة  في  الفقراء  من  العظمى  والغالبية 
رزقهم من القطاع غير الرسمي، مع ضماٍن محدود لحصولهم 
على أرض أوغيرها من الموارد. حيث يديرون أعمااًل غير 

مسجلة وكثيراً ما يشغلون أراٍض ليس لديهم حق فيها.

نشأة وتطور الضغوط االجتماعية واالقتصادية

إن العقد االجتماعي هذا ما جاء إال تحت ضغط منذ أواخر 
الشباب  تعيين  عن  المتزايد  الدولة  عجز  بسبب  السبعينات 
المتعلم فيما كان قائماً خالل الخمسينات والستينات من القرن 
عملت  والتي  مجزية  المدنية  الخدمة  كانت  حيث  الماضي، 
كآلية النتقال المجتمع بشكل تصاعدي. ومنذ الثمانينات في 
القرن الماضي، لم تتمكن الخدمة العامة من استيعاب األعداد 
المتزايدة من خرجي األنظمة التعليمية. باإلضافة إلى ذلك، 
فإن المحظوظين بالحصول على وظيفة في القطاع العام قد 
شهدوا انخفاضاً في دخولهم الحقيقية. كما أصبح من الصعب 
السلع  من  مجموعة  قدم  الذي  اإلعانات  نظام  على  الحفاظ 
األساسية على نطاق واسع، مما أدى إلى إثارة أحداث شغب 
بسبب رغيف الخبز وقعت في عدد من البلدان وذلك خالل 

السبعينات والثمانينات من القرن الماضي.
العالمية  االجتماعية  الحماية  تغطية  إلى  االفتقار  وأدى 
تفاقم  إلى  والعدالة  الملكية  إلى  الوصول  في  واإلنصاف 
االستبعاد االجتماعي واالقتصادي لشرائح واسعة من السكان 
في المنطقة. وحتى إعانات الوقود السخية، التي تشكل الجزء 
من  العديد  في  االجتماعية"  بـ"المعونة  يسمى  مما  األكبر 
البلدان، تميل بشكل غير متناسب لصالح الشرائح الميسورة 

من السكان. 
وفيما بدت العديد من البلدان في المنطقة مستقرة، بوجود حكام 
على  كبير  بشكل  اعتمد  االستقرار  ذلك  خدمتهم،  طالت  قد 
المحسوبية والقمع، عوضاً عن اعتماده على عقد اجتماعي 

صحي بين الدولة والمواطنين. وقد عزز النظام الدافع لعودة 
استثمارات القطاع الخاص بشكل سريع )كما هو الحال في 
ارتفاع مستويات العقارات)، عوضاً عن االستثمارات على 
العاملة  القوى  الستيعاب  عمل  فرص  وإيجاد  البعيد،  المدى 
بشكل  التصنيع  خفض  إلى  العملية  هذه  أدت  وقد  المتعلمة. 
سابق ألوانه في المنطقة دون اتخاذ أي خطوة تعويضية في 

مجال الخدمات ذات القيمة المضافة.

التحديات الرئيسية  للحوكمة والسياسات االجتماعية –
االقتصادية

العقدين  ارتفع اإلقصاء االجتماعي بشكل واضح خالل  لقد 
غير  التوزيع  كذلك  العربية،  البلدان  معظم  في  الماضيين 
فالتزايد  أيضاً.  كبير  بشكل  تنامى  الذي  للثروات  العادل 
الواضح للثروة، خاصة األرض، قد عّمق الشعور باإلقصاء، 
بالرغم من انخفاض معدالت الفقر المطلق. وفي أثناء ذلك، 
فإن العديد من الفقراء في المناطق الحضرية يتجمعون في 
مناطق تفتقر للمرافق الصحية والترفيهية والكهرباء وغيرها 
على  خطيرة  بدرجة  الظاهرة  هذه  وتنعكس  الخدمات.  من 
نسبة مرتفعة من سكان األحياء الفقيرة في المناطق الحضرية 

بالمنطقة.

فالمشاركة الشاملة للمؤسسات االجتماعية 
والسياسية التي يمكنها أن تعمل على تعبئة 
وصياغة المصالح الجماعية مما يعمل في 

نهاية األمر على تعزيز قدرة الدول على نزع 
فتيل الصراع االجتماعي

إن تواصل ارتفاع معدالت البطالة واستمرارها، خاصة بين 
فئة الشباب، المدفوع في جزء كبير منه بالتحول الديمغرافي، 
والزيادة غير مسبوقة بين السكان ممن هم في سن العمل، يعد 
تحدياً يواجه البلدان العربية. فالشباب هم الفئة األكثر تعداداً 
الخامسة  دون  هو  الذي  وبعمرهم  العربية،  المنطقة  في 

والعشرين هم يشكلون نصف السكان في المنطقة.
في  الشباب  قادها  التي  االحتجاجية  الحركة  أسباب  وتعود 
المنطقة إلى إدراكهم بأن األنظمة القائمة قد فشلت في معالجة 
استمرار مشكلة تفشي البطالة بين صفوف الشباب أكثر من أي 
وقت مضى. فلم تقدم السياسات االقتصادية واالجتماعية حداً 
أدنى للمعايير المقبولة من الحقوق االقتصادية واالجتماعية. 
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والسياسية،  المدنية  الحقوق  جدية  وبكل  حددت  قد  والدول 
خاصة حق التجمع، والتنظيم، والتفاوض الجماعي. هذا األمر 
العمل على حد سواء دون  العاملين والعاطلين عن  قد ترك 

حماية قانونية واجتماعية كافية.
إن إخفاق الحوكمة التي تمنع تشغيل النقابات العمالية الحقيقية 
فيه منافع أي استثمارات بشكل كبير  تعود  قد أوجد وضعاً 
بالسياسة.  وثيقة  صلة  على  هم  ممن  أعمال  رجال  على 
القائم على  الهش  االستقرار  فإن حقيقة  ذلك،  إلى  باإلضافة 
بين  صحي  اجتماعي  عقد  عن  عوضاً  والقمع  المحسوبية 
معني  غير  األعمال  قطاع  أن  يعني  والمواطنين،  الدولة 
باالستثمارات بعيدة المدى التي من شأنها توفير فرص عمل 
نوعية للقوى العاملة المتعلمة. واالستثمارات التي تتم هي في 
على  الحصول  إلى  وتهدف  مضاربة  طبيعة  ذات  األغلب 
أوجده  الذي  األمن  بانعدام  الشعور  ويؤدي  السريع.  الربح 
وعي مجتمع األعمال بقابلية تفجر السياق االجتماعي الناتج 
عن تصاعد الالمساواة إلى هروب رؤوس األموال. ويتفاقم 
غير  الثروة  من  عالية  نسبة  في  األموال  رؤوس  هروب 
من  يتضح  كما  العربية،  البلدان  من  العديد  في  المشروعة 
الرئيسان  امتلكها  التي  الهائلة  باألصول  المتعلقة  التقارير 
السابقان بن علي ومبارك وعائلتاهما، والتي حفظت معظمها 

في أماكن آمنة معروفة لألموال السوداء.

التحرك نحو دول قادرة ومتجاوبة

لقد وصلت المنطقة العربية إلى مفترق طرق. ويتضح شيئاً 
عدم  على  برهنت  قد  والتنمية  التجارية  األعمال  أن  فشيئاً 
التحديات االجتماعية – العديد من  التعامل مع  قدرتها على 

االقتصادية والسياسية والبيئية التي تواجه المنطقة.
وقد نتجت المشاكل في المنطقة من تفاعل العوامل السياسية 
واالجتماعية – االقتصادية، مع سياسات غير تمثيلية أو غير 
شاملة وتشاركية تعِزز وتُعَزز من ِقبل االقتصادات الريعية 
وشبه الريعية. ومن هنا، فإن أي حل يجب أن يعمل في ذات 

الوقت على العوامل االجتماعية – االقتصادية وتفاعلها.
تقوم على  مجتمعية جديدة  بصفقة  العربي  الشارع  ويطالب 
أساس: )أ) قيادة شرعية من خالل انتخابات حرة ونزيهة في 
اإلدماج  سياسات  )ب)  والتنظيم؛  التعبير  حرية  من  جو 
واإلنصاف المستلهمة من الشراكات ما بين الدولة والمجتمع؛ 
)ج) رصد مجتمعي للسياسات وضبط صارم للفساد، مدعوم 

انتهاكات  إصالح  و)د)  المعلومات؛  على  الحصول  بحرية 
حقوق اإلنسان األساسية تحت مرأى سلطة قضائية مستقلة 

وإعالم مهني غير متحيز.
أن  العربية  المنطقة  في  الجديد  اإلنمائي  العهد  ويتعين على 
يقوم على عالقة تعاونية بين نظم سياسية واقتصادية تمثيلية 
بشكل حقيقي من شأنها تعزيز االستثمار اإلنتاجي وتحريك 
دورة األسواق الشاملة والنظم السياسية بشكل نزيه. فاآلثار 
العامة  للموراد  األمثل  االستخدام  على  للفساد  السلبية 
واالستثمارات اإلنتاجية الخاصة تحتاج إلى نظام إصالح من 
الضوابط والتوازن التي تضمن ضبط مجتمعي على استخدام 
األصول العامة، بما فيها استخدامها في تيسير أنشطة القطاع 
الخاص المشروعة. وعندما يستعيد من ال صوت له صوته، 
الترابط،  تعزيز  ويتم  المجتمعي  االستقرار  يحل  عندها 
وبالتالي تعزيز الهوية واألمن الوطنيين. وهكذا، يمكن تحويل 
التمويل الحالي المخصص لألمن الداخلي إلى االستثمار في 

القدرات البشرية.

االستنتاج

يمكن القيام بالخيارات اإلنمائية الصعبة المطلوبة في المنطقة 
العربية من خالل حكومات متجاوبة قابلة للمساءلة، وتمثل 
الحكومة  فمساءلة  األقلية.  األغلبية، ال  وتطلعات  احتياجات 
تجعل السياسات أكثر شفافية وفعالية. وعلى أي حال، فليس 
هناك سياسة تُرضي الجميع طيلة الوقت. لذلك، فإن تقليص 
الصراع المجتمعي بشأن الخيارات الصعبة أمر هام بالنسبة 
للمؤسسات  الشاملة  فالمشاركة  السياسات.  تنفيذ  لفاعلية 
تعبئة  على  تعمل  أن  يمكنها  التي  والسياسية  االجتماعية 
السياسية  األحزاب  )ولتكن  الجماعية  المصالح  وصياغة 
مجموعات  أو  المهنية،  والجمعيات  العمالية  والنقابات 
األمر  نهاية  في  يعمل  مما  المدني)  المجتمع  من  المناصرة 
على تعزيز قدرة الدول على نزع فتيل الصراع االجتماعي.
فمنطقة متحولة، تستثمر في شعبها وتستخدم الموارد الطبيعية 
مفترق  على  المركزية  مكانتها  استعادة  يمكنها  بشكل رشيد 
التعامل  يمكنها  كما  والتقدم.  لألمل  كمنارة  اإلنسانية  طرق 
التي  المياه،  شح  وأوضاع  الهشة  بيئتها  مع  أكثر  بفاعلية 
الفقيرة من  الكثيرين في األجزاء  بالفعل سبل عيش  أربكت 
المنطقة كما تهدد آخرين في حال لم تتخذ إجراءات عاجلة 

لحل هذه المشاكل. 
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 فيليب دروز- فانسان  
)Philippe Droz-Vincent(

 محاضر أول
)Sciences Po( )العلوم السياسية، )معهد الدراسات السياسية 

)Toulouse( تولوز

الحكم  ضد  االجتماعية  االنتفاضات  وقبل   2011 عام  قبل 
االستبدادي، كانت الجيوش في العالم العربي مؤسسة مهمة 
يتحدد  لم  الحيوي  الدور  هذا  أن  غير  المستبدة.  لألنظمة 
يصعب  معتم  كصندوق  العربية  الجيوش  وظلت  بوضوح 
فتحه، لتعود إلى األضواء في عام 2011. ومع أن العنصر 
في  الجماعية  التعبئة  هو  األنظمة  زعزع  الذي  الرئيسي 
العالم  عبر  الدومينو  أثر  يشبه  الذي  وأثرها  العامة  األماكن 
العربي، فقد لعبت الجيوش دوراً أساسياً، إما من خالل رفض 
إطالق النار على المتظاهرين، وبهذا تلعب دور القابلة في 
عملية التحوالت، أو من خالل اتخاد موقف مواٍل ودور في 

عملية القمع، وبالتالي السماح ببقاء األنظمة القائمة. 

من جهات خلفية إلى جهات سياسية طليعية في غمرة 
التحشيد

كانت الحكومات العربية محكومة من قبل أنظمة استبدادية، 
أبرز مالمحها الرئيسية: السيطرة الحصرية على المناصب 
التنفيذية من ِقبل فئة صغيرة، من الممكن أن تكون قد انبثقت 
استقطاب نخب جديدة على شكل نخب  أو من  الجيش؛  من 
اقتصادية وذلك منذ تسعينات القرن الماضي وألفينات القرن 
الحالي، التي وعدت بالحداثة واإلصالح، ومحسوبية رجال 
إدارة/ واستراتيجية  إلخ.؛  الجدد،  والتكنوقراطيين  األعمال 
إسكات جميع المطالب االجتماعية مع التركيز بشكل خاص 
على استخدام عامل الخوف، سواء كان فعااًل )قمع) أو رمزياً 
الحوكمة  وتعتمد  للقمع).  المحتمل  االستخدام  عن  )ناشئا 

الداخلية  لوزارة  الحاسم  الدور  على  االعتيادية  االستبدادية 
واألجهزة األمنية التابعة لها أو المخابرات. فاألنظمة العربية 
securito- (االستبدادية أشبه ما تكون بنظم "أمنوقراطية" 
craties) )دول المخابرات) أكثر منها باألنظمة العسكرية 

بالمعني المحدد – مع هيئة أركان عامة تحكم البلد.
األنظمة  هذه  لمثل  الفقري  العمود  هو  الجيش  بأن  يُقال 
باسم األنظمة،  تداخالت عسكرية  االستبدادية. فرغم وجود 
إال أنه كان استثناًء أكثر منه قاعدة. فقد حافظ الجيش على 
موقف "مهادن" داخل األنظمة العربية، وأبقى على الوالء، 
لكن مع رسم خط دقيق وأساسي في نفس الوقت بين الجيش 
بعض  في  بارزاً  دوراً  لعب  – كما  األنظمة  من  كجزء 
األنظمة – وبين الجيش كمؤسسة للدولة. فقد نّصب الجيش 
ومتخذاً  راسخة  وطنية  مبدياً  للدولة،  وحارساً  رمزاً  نفسه 
أظهرت  وقد  الطواريء.  حاالت  في  الالزمة  اإلجراءات 
التحكم  أجهزة  على  وسيطرت  لإلنقالب"  "مقاومة  األنظمة 
لمناصب  سريعة  ترقيات  مقدمًة  العسكري،  اإلطار  ضمن 
لترقيات  مراقبتها  مع  المواالة  يزعمون  من  مْؤثرًة  قيادية، 
ضباط القوات المسلحة. في تونس أو في الخليج، كان الحجم 
الصغير للجيش يشكل أمناً لألنظمة ضد التدخل العسكري. 
وقدتم  الخليج  منطقة  في  المدى  بعيد  اتجاها  هذا  كان  وقد 
بالعديد  أميركية وتمت اإلستعانة  تعويضه من خالل حماية 
أردنية  أو  باكستانية  المصدر،  خارجية  األمنية  المهام  من 
)مرتزقة) أو وحدات كاملة، نُّظمت في دورات تم التخطيط 
عاماً   42 لمدة  القذافي  نظام  سعى  ليبيا،  وفي  مسبقاً.  لها 
لإلطاحة بالجيش، وذلك لفرض السيطرة عليه والقضاء على 
قوتهم – كما  شبكات  ومنافسة  الضباط  لمناورة  إمكانية  أي 
"الضباط  من  مجموعة  مع  عام 1969  الشاب  العقيد  فعل 

األحرار"، انعكاساً للنموذج الناصري.
الناحية األخرى للجيوش"المهادنة" لألنظمة أنها تحافظ على 
إرضاء هذه الجهات الَشِركاتية القوية. ومن خالل مراقبة ما 
يحدث داخل جيوشها عن كثب، فإن األنظمة حريصة على 
كالميزانيات  الجيش،  مؤسسة  متطلبات  من  كل  مراعاة 

الحوكمة والفاعلون السياسيون الجدد

دور الجيش في التحوالت العربية
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الضخمة أو التحديث والبرامج االجتماعية الخيرية، والمصالح 
الجيش  فإن  األحوال  كل  في  ضباطهم.  بشركات  الخاصة 
متشبث بالوضع الراهن. وفي بعض األحوال، كما يتضح في 
مصر )وأيضاً بطريقة ما في األردن والسعودية)، فإن الجيش 
قد شارك في أنشطة اقتصادية هامة، وبناء اقتصاد عسكري 
في مصر من خالل مشاريع عسكرية مدّرة للربح، ومشاريع 
الخ.  السياحية،  والمشاريع  األراضي  الستصالح  عسكرية 
مسافة  على  محافظاً  وسّرية،  مغلقة  جهة  الجيش  بقي  لكن، 
تفصله عن الممارسات اليومية للحكم االستبدادي مع إظهار 

نوع من الرقابة الصارمة، وتوسيع نطاق الحكم الذاتي.

حيث العالقات العسكرية مع النظام أكثر 
"عضوية" تميل القيادة العسكرية إلى النظر في 

استخدام القوة ضد المدنيين العّزل باسم 
اإلبقاء على النظام

واليمن  البحرين  في  الحال  هو  كما  أخرى،  حاالت  وفي 
رئيسية  هيكلية  تعديالت  بإجراء  األنظمة  قامت  وسوريا، 
القوات  تقريب  بهدف  خطوة  لتكون  الضباط،  فيالق  داخل 
المسلحة من الحياة السياسية. ففي البحرين، هناك تحيز ُسني 
)إما مباشر من خالل تعيين الضباط السنيين، أو غير مباشر 
كقوات سنية أجنبية مساندة)؛ وفي اليمن، بُعيد مرحلة إعادة 
التوحيد، كان لهيمنة الشطر الشمالي حضور قوي في القوات 
المسلحة اليمنية، ودور خاص ألسرة صالح والعناصر القبلية 
)اتحاد حاشد، لعائلة األحمر)؛ وفي سوريا هناك القاعدة غير 
إمرة  تحت  تكون  أن  يجب  قتالية  وحدة  كل  بأن  المكتوبة 
)غالباً  مباشرة  أقل  بشكل  أو  رسمي  بشكل  علوي  ضابط 

مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالرئيس أو أسرته).
اتخذت عاصفة عام 2011، التي اجتاحت المشهد "الهادئ" 
في  الجماعية  االجتماعية  التعبئة  شكل  االستبدادي،  للحكم 
األماكن العامة. وفي حين بقيت األنظمة المريضة الميؤوس 
المجتمعات، خاصة جيل  السياسة، أصحبت  من شفائها في 
العالم  على  وانفتاحاً  نشاطاً  وأكثر  تعداداً  األكثر  الشباب 
الخارجي باستخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت الحديثة. 
هذا الوضع كان إلى حد ما بمثابة "اختبار إجهاد" لألنظمة 
الجماهيرية  والتعبئة  الغضب  تأجج  وقد  األمنية.  وأجهزتها 
بسبب القمع وانتشار صور الجرحى والقتلى على اليوتيوب 
من  المؤلفة  األمنية،  األجهزة  وحاولت  هذا،  الفيسبوك.  أو 
الشرطة ووحدات مكافحة الشغب المدججة بالسالح الثقيل، 
الحية  الذخيرة  بواسطة  بعنف  الحاشدة  المظاهرات  قمع 
والقناصة الذين دحروا بأعداد المتظاهرين. وقررت األنظمة 

تصعيد القمع محاولة إنزال الجيش للمساعدة في التعامل مع 
الوضع.

زج الجيوش في السياسة َكرهاً

إن التفاوت الذي لوحظ في ردود األفعال العسكرية إزاء دعوة 
األنظمة للقمع، قد أثار بعض التساؤالت حول "رغبة" الجيش 
في الدخول إلى خضم هذا الوضع. فقد ُطلب ذلك من الجيش 
 1986 عامي  طفيف)  بشكل  )ولو  الماضي  في  مصر  في 
و1997، وفي األردن في عامي 1996 و1998، كما انتشر 
القمع في السعودية في عدة مناسبات في المنطقة الشيعية الغنية 
التعبئة  بمستوى  كان   2011 عام  في  الفارق  بالبترول. 
العنف  فاستخدام  السلمية.  المظاهرات  االجتماعية من خالل 
بالتهديد بالحياة يمكن أن يشوه صورة الجيش، ودفعه إلى حالة 
من االستبداد السياسي اليومي – أمر يتردد الجيش دوماً في 
التورط به – مما يؤدي إلى تهديد اإلنضباط، مشعاًل اإلنقسامات 

بين صفوف الجيش والضباط أو حتى بين الضباط أنفسهم.
على  النار  إطالق  األركان  رئيس  رفض  تونس،  في 
المتظاهرين. وقامت القوات المسلحة، التي استاءت من دور 
األمن،  وقوات  المنتشرة  وشرطتها  الفاسد  التنفيذية  السلطة 
ورفضت  العامة،  التحتية  البنى  لحماية  إجراءات  باتخاذ 
ممارسة القمع. وهكذا، دفعت ببن علي إلى الخروج وانتهت 

بوجود السلطة بين يديها.
أما في مصر، فإن للجيش المصري الضخم، مؤسس النظام 
الجديد عام 1952 مروراً بعبد الناصر فالسادات ثم مبارك، 
دوٌر في أي تغيير في النظام. فمع تصاعد الفوضى، اختفت 
الدبابات  وانتشرت  الحاشدة،  المظاهرات  قبيل  الشرطة 
القيادة  وبقيت  الفعلي.  الحاكم  هو  الجيش  والقوات، وأصبح 
األيام  من  يوم  في  إليها  ينتمي  مبارك  كان  التي  العسكرية 
مبهمة لبعض الوقت، لمنح الرئيس كل فرصة ممكنة للبقاء 
التعبئة  في وضع  المتظاهرين  بقاء  مع  أنه  إال  السلطة.  في 
)وهم يهتفون "الجيش والشعب يد واحدة") مهددين بالتوجه 
المشروعة"  "بالمطالب  الجيش  أقر  الرئاسي،  القصر  إلى 
المجلس  واستولى  مبارك.  بالرئيس  وأطاح  للمتظاهرين 

األعلى للقوات المسلحة على السلطة.
ليبيا، تداعى الجيش الضعيف خالل األيام األولى من  وفي 
االنتفاضة، مع انضمام بعض الوحدات إلى الثوار في بنغازي 
الوحدات  تلك  وكانت  القذافي.  لنظام  موالين  آخرين  وبقاء 
األخيرة ألوية خاصة وميليشيا شبه عسكرية )داخل أو خارج 
الجيش)، تحت السيطرة المباشرة ألبناء القذافي، أفراد قبيلة 

القذافي أو الحلفاء المقربين.
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وفي حاالت أخرى، حيث العالقات العسكرية مع النظام أكثر 
الجيش  لربط  الضباط  فيالق  األنظمة  )شكلت  "عضوية" 
بالنظام من خالل األواصر األسرية أو اإلعتراف أو االنتماء 
العرقي)، تميل القيادة العسكرية إلى النظر في استخدام القوة 
ضد المدنيين العّزل باسم اإلبقاء على النظام. في البحرين، 
من  وأفراده  ضباطه  معظم  يتكون  الذي  الجيش،  انخرط 
النظام  أظهرها  التي  الجماهيرية  التحركات  قمع  في  نة،  السُّ
الشعية  من  شعبه  غالبية  بلد  )في  شيعية  مظاهرات  وكأنها 
األجهزة  شاركت  اليمن،  في  نة).  السُّ من  الحاكمة  وساللته 
األمنية في أعمال القمع، إنما مع إبقاء التحركات سريعة دون 
اللجوء إلى العنف في مواجهة المتظاهرين في األغلب. هذا 
الجيش  وحدات  من  والمزيد  المزيد  نشر  إلى  أدى  األمر 
صالح  الرئيس  من  قريباً  خاصة –  وحدات  فقط  – وليس 
انحياز  إلى  الحقاً  الجيش  ضعضعة  أدت  وقد  وعائلته. 
أول علي محسن،  فريق  مثل  نظام صالح  إلى  المتظاهرين 
كان  التي  األحمر،  وعائلة  المدرعة  للفرقة  األول  القائد 
محاربوها أساسيين في حرب إعادة التوحيد عام 1994 ضد 
االنتفاضة  من  األولى  األيام  وفي  الجنوب.  في  اإلنشقاق 
أن  يقال  التي  النخبة  وحدات  على  النظام  اعتمد  السورية، 
العلويين  العلويين، ومليشيا  الموالين  فيها هم من  جميع من 

شبة العسكرية )الشبّيحة).

إن المشكلة األساسية في عام 2012 هي 
الفراغ السياسي المبهم الذي خّلفه الحكم 

االستبدادي وقابلية هذا األخير للتمزق 
والضعف وتفكك القدرات السياسية )األحزاب 
والجمعيات وغيرها( في أي مجتمع مطروح

المدن،  من  والمزيد  المزيد  إلى  الثورة  انتشار  فمع  وهكذا، 
تحول النظام إلى رقعة أوسع من الجيش، مما أثار انشقاق 
الضباط السنيين وجنود الصف )من المجندين السنيين بشكل 
أساسي، ألسباب ديمغرافية)، وأدى إلى تشكيل نواة الضباط 

السوريين األحرار، ومن ثم الجيش السوري الحر.

الجيوش في اإلعدادات االنتقالية

السياسي  الفراغ  المشكلة األساسية في عام 2012 هي  إن 
األخير  هذا  وقابلية  االستبدادي  الحكم  خلّفه  الذي  المبهم 
)األحزاب  السياسية  القدرات  وتفكك  والضعف  للتمزق 

والجمعيات وغيرها) في أي مجتمع مطروح. وهناك ثالثة 
نماذج للتحرك االنتقالي في العالم العربي، كل واحد منها له 

تبعات على الجيش بشكل أو بآخر.
أواًل، هناك نموذج إعادة مأسسة السياسة، مع وجود اختالفات 
تقليد  فإن  تونس،  ففي  أخرى.  إلى  حالة  من  وصعوبات 
المجتمع المدني )نشطاء وحقوقيون ونقابيون وناشطون في 
الخ)  وصحفيون،  الجامعات  وأساتذة  اإلنسان  حقوق  مجال 
وبيروقراطية الدولة )التي بالرغم من فسادها، لم يتم القضاء 
عليها من قبل السلطات االستبدادية، مما يثير التساؤل حول 
"تنظيف" الجهاز اإلداري من عناصر النظام السابق الذين 
بقوا في أماكنهم إلى حد كبير) قد تمكنت من إعادة تأسيس 
االنتخابات  خالل  من  االنتقال  عملية  ورفد  المؤسسات 

البرلمانية والعمليات الدستورية.
حسن  فإن  ذلك،  ومع  بارزة،  والمطبات  العقبات  تزال  وال 
سلوك السلطات )المدنية) االنتقالية ولجان االنتخابات البارزة 
في 23 أكتوبر )تشرين األول) 2011، تشير إلى خطوات 
في  سباقة  منظمة  سياسية  لحياة  جديدة  والدة  باتجاه  هامة 
الشارع السياسي الذي أطاح بنظام بن علي. كما أبدى الجيش 
نتائج  كانت  مهما  الثكنات  إلى  للعودة  القوي  استعداده 
االنتخابات: فلقد لعب دوراً لوجستياً حاسماً في تأمين العمليات 
االنتخابية، إال أنه قد امتنع عن أي نزعة سياسية، محافظاً 
على دوٍر غير سياسي شرعي قوي بتوجيه من رئيس أركانه 
)الذي يوشك على التقاعد في 2012، والذي لن يكون خليفته 

مختلفاً كثيراً).
أما في مصر، فقد تولى الجيش السلطة من خالل المجلس 
األعلى للقوات المسلحة – لذي حافظ على نوع من الترابط 
السياسي، رغم وجود وجهات نظر متباينة وتذمر داخله من 
قبل الضباط األقل رتبة فيما يتعلق بسلوك المجلس األعلى 
على  تقوم  بطريقة  يتصرف  األخير  وهذا  المسلحة.  للقوات 
أسلوب الرعاية، لكنه أشار دوماً إلى أنه غير باٍق في السلطة، 
بل يفضل أن يعيد السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة، رغم 
عدم إتاحة المجال للمناورة لظهور نظام سياسي مدني. في 
هذا السياق، حيث الجيش يتولى السلطة )االنتقالية) إلى حين 
تحد جديد.  ذاته  بحد  مدنية، هو  بقيادة  نظام سياسي  ظهور 
لم يحكم في ظل مبارك – بل كانت هذه مسؤولية  فالجيش 
السلطة التنفيذية، ووزارة الداخلية وأجهزتها القمعية. فقد تم 
استبعاد الجيش من السياسة وكان بشكل أساسي دعامة خلفية 
للنظام يعمل في الظل. غير أنه منذ عام 2011، ظهر بشكل 
كامل تحت األضواء. وانصب اهتمام المجلس األعلى للقوات 
والحياة  االستقرار  إلى  العودة  على  كل شيء  قبل  المسلحة 
الطبيعية بحيث تسمح له بالعودة إلى الظل بعيداً عن السياسة. 
فجيل الضباط المتنفذين في المجلس األعلى للقوات المسلحة 
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غير موجهين تماماً نحو السياسة: فهم نتاج عقود من الحكم 
الذي  االحتراف  من  مزيج  على  ينطوي  الذي  االستبدادي 
القوية، إلى  الَشركاتية  يستند إلى األداء، والتحديث والهوية 
التفضيلية  والمعاملة  التوريث،  ونزعة  المحسوبية  جانب 
لبعض ضباط الرتب العالية المقربين من النظام، وموقف ال 
احتمااًل  األكثر  الكيانات  ليسوا  فهم  لذلك،  متشدد.  سياسي 
والقيادة  المصري.  الحكم  نظام  في  التغيير  أهمية  إلدراك 
العسكرية – حالها حال الكيانات )المدنية) األخرى في مصر 
التي تتنافس اآلن على السلطة – مدركًة أنها في نقطة مفترقية 
اللعبة/ قواعد  تحديد  يجب  حيث  حاسم،  منعطف  ما،  نوعاً 
النظام من جديد للمستقبل. هكذا، فهي اآلن ال تمتلك خارطة 
طريق واضحة، لكنها تتمتع بقبضة من حديد فيما إذا شعرت 
بالتهديد. ولعل الجيش حريص على الحفاظ على دور مؤثر 
لذلك،  المصري.  النظام  في  الكواليس،  وراء  كان  لو  حتى 
عليه التفاوض )أو فرض) حد من االستقالل الذاتي ودوره 
المستقبلي في مصر مع ظهور كيانات مدنية، كما اتضح من 
الجيش.  على  المدنية  الكيانات  إشراف  حول  المحادثات 
فالمحادثات يشوبها التوتر )وقت كتابة هذا المقال) مع جدول 
واالنتخابات  الدستور  صياغة   :2012 لعام  مكثف  أعمال 

النيابية.

أما في ليبيا، فهناك قوات تعويضية للتدمير 
المحتمل "للمنطق العسكري" باالعتماد على 

الميليشيات المتفرقة. وهناك رغبة لدى الشباب 
الليببين، الذين يشكلون غالبية السكان، في 

إعادة بناء البلد

متقلب  انتقال  ظل  في  قدماً  للمضي  األساسية  الطريقة  إن 
أنه  على  إليه  يُنظر  أن  ويجب  االعتدال.  هو  كبيرة  بدرجة 
تعلُّم كيفية  عملية تعلُّم بالنسبة لألطراف المتنافسة، وتحديداً 
التعاون وتقبّل اآلخرين عن طريق تبادل الكلمات والنقاشات، 
وليس بالرصاص والعنف. والمشاركون في هذه العملية هم: 
بعض  على  مبقياً  بالسلطة  يتحكم  الذي  الجيش  ناحية،  من 
 ،2011 الثاني  يناير/ كانون  في  الشهير  )الشعار  الشرعية 
"الجيش والشعب يد واحدة"، إال أنه يُنتقد بشدة بسبب حكمه 
ناحية  من  والليبراليون  الثورية  والقوات  بيوم؛  يوٍماً  للبلد 
أخرى، ممن قاموا بالتحريض وقيادة الحركة الثورية، لكنهم 
الثاني)  )تشرين  نوفمبر  في  البرلمانية  االنتخابات  خسروا 
من  الرغم  على   ،2012 الثاني)  )كانون  2011 – يناير 
فيه  تُعالج  لم  بلد  في  الناس  تعبئة  على  بالقدرة  احتفاظهم 

المشاكل االجتماعية واالقتصادية من قبل الحكومات المؤقتة 
المسلحة)؛  للقوات  األعلى  )المجلس  العسكريين  ومؤيديها 
العمليات  في  القوية  اليد  ذوو  المسلمون  اإلخوان  وأخيراً؛ 
حزب  من  السلفيين  ينافسون  )الذين  والدستورية  االنتخابية 

النور).
احتكار  إلى  الدولة  افتقار  الليبية، حيث  القضية  هناك  ثانياً، 
القوة يشكل مشكلة أساسية – حتى مارس )آذار) 2012، لم 
للقوات  نواة  بناء  إلعادة  تمويل  الدفاع  وزارة  لدى  يكن 
على  االنتقالية  السلطات  قدرة  عدم  بسبب  وذلك  المسلحة، 
صنع القرارات. ويتعلق جوهر المشكلة بالطريقة التي تمت 
الحماية  مظلة  ساعدت  حيث  القذافي.  بنظام  اإلطاحة  بها 
الدولية التي وضعها مجلس األمن بموجب القرار 1973 في 
حل النزاع بين نظام القذافي والمجلس الوطني االنتقالي. وقد 
األولية  الحماية"  "مسؤولية  من  األعمال  جدول  تحول 
)وفرض حلف شمال األطلسي حظر الطيران) إلى التدخل 
ولم  النظام" –  "تغيير  من  يدنو  رئيسي  بشكل  "الخارجي" 
بعد  األرض  على  )خاصة غربي)  أجنبي  تدخل  أي  يشاهد 
السابقتين في كل من العراق وأفغانستان، لكن القصف الجوي 
من قبل حلف شمال األطلسي، واستخدام القوات الخاصة من 
كل من بريطانيا وفرنسا واألردن وقطر واإلمارات العربية 
المتحدة، وشحنات األسلحة والتمويل كانت عناصر أساسية 
في ترجيح كفة الميزان لصالح المتمردين الليبيين. وبالتالي، 
على  السياسي"  "المنطق  على  العسكري"  "المنطق  تفوق 
تم  الذي  االنتقالي،  الوطني  المجلس  وشكل  الواقع.  أرض 
تأسيسه مبكراً، نقطة هامة النطالق االنتفاضة الليبية في 17 
فبراير )شباط)، التي أدت عملها بشكل جيد من حيث تمكنها 
من الحصول على اعتراٍف وتمويٍل دوليين واسعين، إال أنها 
لم تتصرف كحكومة أو كجناح سياسي موحد للثورة الليبية 
"المنطق  استند  فقد  االستبدادي.  الحكم  ضد  االجتماعية 
والمجموعات  المتفرق  المحلي  التمرد  إلى  العسكري" 
العسكرية المتخصصة. والمحصلة النهائية هي تفتيت المجال 
الليبيين  الشباب  إلى 150000 من  األمني مع 125000 
الثوريين )الثوار) المسحلين ضمن مجموعات تعد من بضع 
إلى مئات الميليشيات التي تعمل في البلد – في عملية لحل 
وإعادة ترسيخ اعتماداً على الديناميات المحلية والمجموعات 
العسكري  والمجلس  بنغازي  في  الوطني  )الجيش  القليلة 
زنتان  في  القائم  الغربي  العسكري  والمجلس  بطرابلس 
بعض  وقعت  هذا  الخ).  بمصراطة  العسكري  والمجلس 
مخاوف  وأثرت  القذافي،  نظام  نهاية  منذ  االشتباكات 
أهلية  المستوى من وقوع حرب  الليبيين رفيعي  المسؤولين 
وذلك في بداية عام 2012. على أي حال، فإن الوضع في 
ليبيا مختلف عنه في الصومال، حيث البلد عرضة للتدمير 
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والنهب من قبل الميليشيا. أما في ليبيا، فهناك قوات تعويضية 
على  باالعتماد  العسكري"  "للمنطق  المحتمل  للتدمير 
الليببين،  الشباب  لدى  رغبة  وهناك  المتفرقة.  الميليشيات 
وهم  البلد.  بناء  إعادة  في  السكان،  غالبية  يشكلون  الذين 
العاديين  الناس  أن  فكرة  من  انطالقاً  بالمسؤولية،  يطالبون 
قادرون على لملمة مخلفات انهيار نظام القذافي وإعادة بناء 
ليبيا.  لمشاكل  حل  عن  والبحث  العدم)،  من  )حتى  بلدهم 
أي  المحلي  األمن  لدى  ليس  بأنه  الليبية  الميليشيا  تفترض 
المستوى  على  تحالفهم  من  بالرغم  فكري،  أعمال  جدول 
الجديدة هو  الليببية  السلطات  يواجه  الذي  فالتحدي  المحلي. 
إعادة قوى احتكارية حقيقية )تسريح الجيش وتسريح التعبئة 
ونزع السالح) جنباً إلى جنب مع إعادة بناء جيش مركزي 
وقوات شرطة. وتعتبر التحديات التي تواجهها ليبيا فريدة، 
ألربعة  الممنهج  الضمان  على  عمل  القذافي  أن  حيث  من 
قرون من الزمن على عدم وجود قوة عسكرية واحدة )وال 

حكومة مركزية).

ففي عام 2012، الكثير يعتمد على الجيش. 
فإما عليه اعتماد دور الوصي، أو يعاد 
تشكيله، وفي هاتين الحالتين لم تحرز 

التحوالت في العالم العربي تقدمًا نحو توحيد 
نظم جديدة في أعقاب االنتفاضات 

االجتماعية ضد الحكم االستبدادي في عام 
2011

ثالثاً، هناك حاالت غالباً ما تتيح فيها االنتفاضة االجتماعية 
"الجمود  من  لحالة  المجال  االستبدادي  الحكم  ضد  السلمية 
الضار المتبادل" ما بين المجتمع المعبأ الذي ما انفك يتظاهر 
في الشوارع، ونظام يتسم بالمرونة ينتفع من استعداد الجيش 
الموالي لممارسة العنف. في هذه الحاالت، يكون الجيش هو 
البؤرة المركزية، حيث ال بد للمعارضة أن تهدف إلى زيادة 
القسرية / السلطة  وتشتيت  األمني  الجهاز  في  )االنشقاق) 
القمعية للنظام – وترتكز هذه االستراتيجية على شن حرب 
العسكري"  "المنطق  فيصبح  الطرفين.  بين  شرسة  دعائية 
أمراً ضرورياً، رغم خطر الجنوح نحو حرب أهلية في حال 

تمكن النظام من التشبث بجهازه األمني. 
في اليمن، محاولة اغتيال الرئيس صالح، في يونيو )حزيران) 
2011، أرغمته على مغادرة البلد وقضاء بعض الوقت في 
المملكة العربية السعودية، بينما استمر أبناء الرئيس وأبناء 
الحق،  وقت  وفي  غيابه.  أثناء  السلطة  ممارسة  في  أخوته 

سلبي  جمود  نشأ  السلطة،  في  للبقاء  صالح  مماطلة  وأثناء 
متبادل بين مراكز القوى المسلحة: فلول قوات صالح األمنية 
التي تهيمن عليها أسرة صالح من ناحية، ووحدات الجيش 
المنشقة ورجال القبائل الموالون ألسرة األحمر والميليشيات 
الخاضعة لسيطرة التجمع اليمني لإلصالح، من ناحية أخرى. 
السلمية  االجتماعية  والتعبئة  العنيفة  االشتباكات  مهدت  وقد 
المتواصلة ضد صالح في المدن اليمنية الطريق للتسوية بين 
النزاعات  من  للخروج  كطريقة  اليمنية  السياسية  القوى 
المستمرة. هذا، وقد وّقع صالح في وقت متأخر على خطة 
مجلس التعاون الخليجي ) مع دعم خارجي) من أجل االنتقال 
السياسي، فاتحاً المجال أمام عملية أدت إلى انتقال السلطة مع 
نائبه، عبد ربه منصور هادي، الذي انتخب رئيساً في فبراير 
)شباط) 2012. لكن، بقي استصالح قطاع األمن المتهتك، 
في  للجدل  وإثارة  أهمية  القضايا  أكثر  من  الجيش،  خاصة 
اليمن في مرحلة ما بعد صالح. وقد أمضى صالح مدة 34 
أجهزة  في  والدولة  القبائل  وتوحيد  شبكاته  بناء  في  عاماً 
الجيش، إال أن غيابه قد أوجد نوعاً من االنفالت القانوني، 
للقاعدة في شبه الجزيرة العربية بالحصول على  مما سمح 

موطيء قدم في البلد. 
التعزيز  على  المعارضة  اعتماد  حيث  سوريا،  في  أما 
المنشقين،  طريق  عن  الحر  السوري  للجيش  التدريجي 
األمنية  القوى  في  االتساق  على  الحفاظ  النظام  ومحاولة 
يفسح  لم  العسكري"  "المنطق  فإن  القمع،  وإمكانية ممارسة 
المجال )وقت كتابة هذا المقال) لحلول عسكرية. فالمفاوضات 
بين الجانبين غير مدرجة في جدول األعمال، نظراً لضعف 
الثقة المتبادلة بينهما، وال هو تدخل دولي على غرار النموذج 
الليبي )انظر أعاله)، الذي تم حظرة من قبل مجلس األمن 
)شباط)  فبراير  في  والصيني  الروسي  الفيتو  خالل  من 
االنتفاضة  تجييش  زيادة  إلى  الوضع  هذا  وأدى   .2012
من  األولية  خصائصها  بعض  على  الحفاظ  مع  الشعبية، 
أهلية  بحرب  وتهديد  السلمية،  الجماعية  االجتماعية  التعبئة 
يلوح في األفق. ويأخذ النزاع صفة طائفية بشكل متزايد مع 
هللا  وحزب  )إيران  آخر  أو  طرف  لصالح  إقليمية  تدخالت 

مقابل قطر والمملكة العربية السعودية وتركيا).
مرة أخرى يقع الجيش في العالم العربي في مركز التفاعالت 
السياسية، لكن ليس كما هو الحال في انقالب قيادة الجيش 
عام  ففي  الماضي.  القرن  من  والستينات  الخمسينات  خالل 
دور  اعتماد  عليه  فإما  الجيش.  على  يعتمد  الكثير   ،2012
تحرز  لم  الحالتين  هاتين  وفي  تشكيله،  يعاد  أو  الوصي، 
التحوالت في العالم العربي تقدماً نحو توحيد نظم جديدة في 
في  االستبدادي  الحكم  ضد  االجتماعية  االنتفاضات  أعقاب 

عام 2011.
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 دكتورة إيمان غاللة - آرندت  
 )Imen Gallala-Arndt(

 كبيرة الزمالء الباحثين 
مجموعة أبحاث معهد ماكس بالنك المعنية بقانون األسرة والميراث 

 في الدول اإلسالمية
 معهد ماكس بالنك للقانون المقارن والقانون الدولي 

)Max Planck Institute for Comparative and International Law( 
)Hamburg( هامبورغ

أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  شعوب  أطاحت 
سقوطهم  أن  المتّصور  من  كان  الذين  بالطغاة   (MENA)
ضرٌب من ضروب المستحيل. فنزل الشباب إلى الشوارع 
الترابط  بالمساواة والحرية والديمقراطية. وبما أن  ُمطالبين 
إنكاره،  يمكن  ال  أمٌر  المتوسط  األبيض  البحر  شاطئي  بين 
والمحافظة عليها  الديمقراطية  العملية  اتباع  يكون  أن  يجب 
في بلدان الشاطئ الجنوبي إلى أقصى مدى ممكن إحدى أهم 
للرفاهية  يمكن  فال  األورومتوسطية.  للشراكة  األولويات 
والديمقراطية على الشاطئ الشمالي للبحر المتوسط أن تدوما 
زالوا  ما  الجنوب  في  األقربين  الجيران  أن  دام  ما  طوياًل، 

يناضلون دون جدوى من أجل تحقيق هذه األهداف. 
العدل  المزيد من  علًما بأن االنتفاضات والثورات من أجل 
لم  إذ  ثمارها،  تؤتي  لن  السياسية  والمشاركة  االقتصادي 
تعّززها إصالحات دستورية. فإضفاء الطابع القانوني على 

المطالب سيهيئ الفرصة من أجل تحقيقها. 
جاء الربيع العربي بنتائج مختلفة. ففي تونس ومصر وليبيا، 
النظام. وفي  الثورات عن اإلطاحة بالطغاة وتغيير  أسفرت 
الثورات  دفعت  المتوسط،  البحر  جنوب  من  أخرى  مناطق 
من  بأنواع  الشعب  غضب  امتصاص  إلى  الحاكمة  النخبة 
الدعم ومعونات اقتصادية محددة، أو بإدخال إصالحات على 

النظام. 
ففي األردن والمغرب، سعى ملكا البلدين إلى استباق سخط 
الشوارع عن طريق تعديل الدساتير القديمة. أما في تونس 
دساتير  كتابة  ر  تقرَّ فقد  جذرًيا،  التغيير  كان  حيث  ومصر 

قد  طويلة.  عملية  جديد  دستور  كتابة  إن  وبالطبع،  جديدة. 
– ملكيّتان  األربعة  البلدان  بهذه  الخاصة  األوضاع  ح  توضِّ
لثوراتها  المختلفة  النتائج  التوالي –  على  وجمهوريتان 

الشعبية.

االختالفات بين الملكيات والجمهوريات في الربيع العربي 

الشعبي  السخط  سياق  في  استقراًرا  أكثر  الملكيات  بدت  قد 
العام على مستوى العالم العربي. فلم يُضطر ملٌك من الملوك 
أن يتخلّى عن العرش. يمكن لُحّكام الخليج أن يعتمدوا على 
النفطية في تخفيف حدة المطالب عن طريق تقديم  ثرواتهم 
اإلعانات وُحَزم التوظيف. أما الملكيتان المغربية واألردنية، 
المطالبة  األصوات  إلسكات  الالزمة  الموارد  لديهما  فليس 
بمشاركة عادلة في الثروات، والمحاسبة السياسية. ومع ذلك، 
في  العلوية  والمملكة  األردن  في  الهاشمية  المملكة  تتمتع 
المخلوعين  الطغاة  أن  المغرب بشرعية راسخة. وفي حين 
فإن  نفسيهما،  إال  يمثالن  ال  ومصر  تونس  جمهوريتي  في 
الحاكمة  اأُلَسر  ِقبل  من  مدعومان  والمغرب  األردن  ملكي 
القديمة التي يرجع نسبها إلى نبي اإلسالم، محمد – صلى هللا 
المغربي  الحاكم  يُعد  المغربي،  للدستور  ووفًقا  وسلم.  عليه 
البالد. وهذا  في  دينية  أعلى سلطة  المؤمنين"؛ وهي  "أمير 
أحد أهم األسباب التي حالت دون أن تتجرأ أي حركة من 
الحركات االحتجاجية على المطالبة بخلع الملوك، أو إلغاء 

الملكية، وإنشاء جمهورية بداًل منها. 
إضافًة إلى هذه الشرعية الراسخة، استفادت الملكيات أيًضا 
السياسية.  السائدة في مجتمعاتها، وميادينها  من االنقسامات 
األردنيين  بين  الفجوة  تستغل  الحاكمة  الهاشمية  فاألسرة 
األصليين واألردنيين من أصل فلسطيني لتعزيز والء كل فئة 
األردن،  في  القبلية  التنافس  حاالت  أن  كما  للَملك.  منهما 
والتنافس بين األحزاب السياسية في المغرب منحت ملك كل 

بلد منهما دور الحكم بين األطراف المتصارعة. 

الحوكمة والفاعلون السياسيون الجدد

 اإلصالحات الدستورية في تونس ومصر 
والمغرب واألردن: تقييم مقارن 
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غطاء  من  والمغرب  األردن  ملكا  استفاد  السببين،  ولهذين 
الشرعية. فتمّكنا من البقاء في السلطة، ولم يكن من العسير 

عليهما التعهد بتحرير الحياة السياسية في بلديهما. 
في أعقاب اإلطاحة برئيسي الدولة في تونس ومصر، وإثر 
موجات االحتجاجات الشعبية في المغرب واألردن، سارع 
ملكا البلدين إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تهدئة المحتجين 
ممارسة  أو  السياسية  الحياة  في  جذري  تغيير  إحداث  دون 
السلطة في بالدهما. فمن المقرر أن يحدث التغيير في إطار 
وعلى  حدة.  على  ملكية  لكل  السياسية  التقاليد  استمرارية 
النقيض من ذلك، َترتّب على االحتجاجات في تونس ومصر 

نتائٌج جذريٌة. 

يمكن لُحّكام الخليج أن يعتمدوا على ثرواتهم 
النفطية في تخفيف حدة المطالب عن طريق 
تقديم اإلعانات وُحَزم التوظيف. أما الملكيتان 

المغربية واألردنية، فليس لديهما الموارد 
الالزمة إلسكات األصوات المطالبة بمشاركة 

عادلة في الثروات، والمحاسبة السياسية

في حين أن َملكي المغرب واألردن أقّرا لرعاياهما بتعديالت 
والنشطاء  المحتجين  فإن  القديمة،  الدساتير  في  معينة 
السياسيين الجدد في جمهوريتي تونس ومصر طالبوا بتغيير 
أكثر عمًقا من حيث كتابة دستور جديد؛ يحقق األهداف التي 

من أجلها انطلقت شرارة الثورة. 

التعديالت المقررة على الدستورين القديمين في األردن 
والمغرب

إصالحات دستورية فوقية

وّجه كلٌّ من ملك األردن والمغرب كلمًة إلى شعبيهما، وأعلنا 
سلسلة من اإلصالحات في دستور كل من البلدين. وفي كلمته 
إلى األمة في 9 مارس )آذار) 2011، أعلن ملك المغرب، 
 ،1996 عام  دستور  في  كبيرة  إصالحات  السادس  محمد 
واستجابت التعديالت لبعض مطالب المظاهرات التي اندلعت 
منذ 20 فبراير )شباط) من العام ذاته مناديًة بإجراء إصالحات 
سياسية واقتصادية. غير أنه من األهمية بمكان أن الملك لم 
يُِشر إلى االحتجاجات بأي إشارة صريحة. ومن المحتمل أن 
يكون قد أراد أن تأخذ اإلصالحات طابعاً فوقياً، ويشير إلى 

أن الملك يباشر أعماله بحرية وال يرضخ للضغط الشعبي. 
وعلى نحو مماثل، تعهد الملك عبد هللا الثاني بإجراء إصالح 
دستوري في إطار عزمه على إدخال إصالحات شاملة منذ 
لمراجعة  لجنة  الملكين  كال  وشّكل  العرش.  على  جلوسه 
الدستور. حيث عيّنا أعضاءها، وعهدا إليها بتقديم مقترحات 
التعديالت. إال أنه لم تسلم مبادرات اإلصالح هذه من سهام 
على  المغرب  في  )شباط)  فبراير  ِقبل حركة 20  من  النقد 
سبيل المثال؛ ألنها مبادرات فوقية، وليست نابعة من الشعب، 
وممثليه السياسيين. فالشعب غير مشارٍك في عملية اإلصالح 
إلجراء  المعينتان  الملكيتان  اللجنتان  تلبث  ولم  الدستوري. 
تا مهمتهما دون إبطاء. وكشف  أتمَّ الدستورية أن  التعديالت 
مقترحات  ُطرحت  الُمقترحة.  اإلصالحات  الملكين عن  كال 
الشعب  موافقة  على  وحازت  لالستفتاء،  المغربية  اللجنة 
المغربي في 1 يوليو )تموز) 2011. ووفًقا للوائح التنظيمية 
الملكية  اللجنة  توصيات  ُقدمت  الدستور،  لمراجعة  الحاكمة 
الهيئة  موافقة  على  للحصول  الدستور  لمراجعة  األردنية 
التشريعية. وصدرت هذه المقترحات من ِقبل غرفتي البرلمان 

في سبتمبر )أيلول) 2011. 

إصالحات دستورية خجولة

تقليص  الدستوري  التعديل  من  الهدف  كان  المغرب،  في 
سلطات الملك لصالح الهيئات المنتخبة. ووفًقا للتعديل، يتعين 
على الملك اختيار رئيس الوزراء من الحزب السياسي الحائز 
على أغلبية المقاعد في البرلمان. وباعتباره رئيس الحكومة، 
يزال  ال  ذلك،  ومع  التنفيذية.  السلطة  األول  الوزير  يترأس 
واألمن  بالدين  المتعلقة  باألمور  غيره  دون  يختص  الملك 
والسياسة االستراتيجية. ونتيجًة للغموض في الصياغة، يتمتع 
الملك بسلطات كبيرة على صعيد السياسة الوطنية. باإلضافة 
إلى ذلك، تم توسيع نطاق صالحيات البرلمان. أما في األردن، 
بعض  ُفرضت  كما  الملك.  سلطات  إلى  التغيير  يد  تمتد  فلم 
التقييدات على الحكومة لصالح البرلمان. فعلى سبيل المثال، 
العطالت  خالل  مؤقتة  قوانين  إصدار  صالحية  ُقلِّصت  قد 
قدرة  تقليص  أيًضا  قد جرى  ذلك،  البرلمانية. وعالوًة على 
الحكومة على حل البرلمان دون أن يتقدم هو باستقالته. كما 
جرى اتخاذ خطوات أخرى لتعزيز سيادة القانون في المغرب 
واألردن على حد سواء. ففي األردن، ستُنشأ محكمة دستورية 
قد  ذلك،  واللوائح. فضاًل عن  القوانين  للفصل في دستورية 
جرى أيًضا إنشاء هيئة مستقلة لإلشراف على االنتخابات التي 
تتم حتى اآلن تحت إشراف وزارة الداخلية. وقد تؤدي هذه 
الخطوة إلى استعادة مصداقية االنتخابات في األردن التي قد 
زت  تعرضت للضعف على مدار العقد األخير. أيًضا، قد ُعزِّ
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حماية حقوق اإلنسان، وخاصًة عن طريق تجريم أي انتهاك 
للحقوق والحريات العامة. لكن لألسف، ال يزال منع التمييز 
أن  من  بالرغم  والدين،  واللغة  والعرق  للجنس  شامل  غير 
بشدة  طالبوا  قد  المرأة  بحقوق  المعنيين  النشطاء  من  العديد 
بإدراج هذا في التعديالت. في المغرب، تؤكد ديباجة الدستور 
مجدًدا على التزام البالد بحقوق اإلنسان المعترف بها عالمًيا. 
ومن الناحية الثقافية، يقر الدستور المغربي بوضوح بأن اللغة 
اللغة  جانب  إلى  رسميٌة  لغٌة  البربر،  لغة  وهي  األمازيغية، 

العربية. 

في أعقاب اإلطاحة برئيسي الدولة في تونس 
ثر موجات االحتجاجات الشعبية في  ومصر، واإ
المغرب واألردن، سارع ملكا البلدين إلى اتخاذ 

إجراءات من شأنها تهدئة المحتجين دون 
إحداث تغيير جذري في الحياة السياسية أو 

ممارسة السلطة في بالدهما

وهكذا، نجحت اإلصالحات الدستورية في المغرب واألردن 
في توفير مزيد من االستقرار في الحياة السياسية، والشوارع 
اإلصالحات  هذه  تُتَبع  أن  يجب  ولكن  القريب.  المدى  على 
بتطبيق موافق لها. فيتعين على األحزاب السياسية المغربية 
المنتخبة أن تمارس سلطاتها الجديدة بقدر من الثقة في النفس. 
في  االنتخابات  على  لإلشراف  الجديدة  الهيئة  على  ويجب 
األردن أن تبلي بالًء حسًنا في مهمتها؛ حتى يستطيع الشعب 
أن يثق مجدًدا في مؤسسات الدولة، والتعهد المقطوع بترسيخ 

الديمقراطية. 

اإلجراءات الطويلة لكتابة دستور جديد في كل من تونس 
ومصر

أدت الثورات في مصر وتونس إلى اإلطاحة برئيسي البلدين. 
وضغطت المظاهرات من أجل تغيير النظام. وتبين أن تغيير 
فاشتعل  والتعقيد.  الصعوبة  شديدة  عملية  الدستوري  النظام 
على  تقتصر  لم  عنيفة،  جدلية  بمناقشات  السياسي  المشهد 
إلى  أيًضا  امتدت  بل  فحسب،  الجديدين  الدستورين  محتوى 
عملية صياغتهما وإقرارهما. وبعد مرور ما يزيد عن عام 
من صياغة  يُنتَه  لم  السابقين،  الدولتين  رئيسي  سقوط  على 
الدستورين، ولم يُحدَّد تاريخ إقرارهما بعد. غير أن النقاشات 
مدرستي  في  بالغة  بأهمية  تحظى  الجديد  الدستور  حول 

الديمقراطية التونسية والمصرية. أفال يُعد كشف التناقضات 
في المجتمع جوهر الديمقراطية، وأال ينبغي لنا استيعاب هذه 

التناقضات سلمًيا في هيئة حلول وسط؟

عملية صياغة الدستور في تونس 

فور اإلطاحة بنظام بن علي من السلطة، جرى تعليق دستور 
القمعية غير  أداة لألنظمة  فقد كان  عام 1959 في تونس. 
الديمقراطية على نحو فج لكلٍّ من بن علي وبورقيبة من قبله. 
الجديد، فستجري صياغته،  التونسي  بالدستور  يتعلق  وفيما 
وإقراره من قبل مجلس تأسيسي. تشكلت هيئة – وهي الهيئة 
واالنتقال  السياسي  واإلصالح  الثورة  أهداف  لتحقيق  العليا 
الديمقراطي – ُمؤلَّفة من ممثلي المجتمع الوطني واألحزاب 
السياسية الكبرى. وكان الهدف من هذه الهيئة أن تعمل عمل 
انتخاب  لتنظيم  الالزمة  القانونية  الوثائق  وتقر  البرلمان، 
وكان  عام.  بوجه  الديمقراطي  واالنتقال  التأسيسي  المجلس 
من المقرر أن تتم صياغة الدستور في غضون عام واحد من 
الجديد،  الدستور  إصدار  وبعد  التأسيسي.  المجلس  انتخاب 
أكتوبر   23 انتخابات  شهدت  برلمانية.  انتخابات  تُجرى 
)تشرين األول) فوز حزب النهضة اإلسالمي المعتدل )بنسبة 
%41 من المقاعد). حيث عقد تحالًفا مع حزبين علمانيين 
)المؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل الديمقراطي من أجل 
من  كثيًرا  التأسيسية  الجمعية  أهدرت  والحريات).  العمل 
الوقت في تكوين االئتالف والحكومة، وتعهدت باالنتهاء من 
صياغة الدستور في غضون عام، ولكنها رفضت تقديم هذا 
الموقف  هذا  أثار  وقد  رسمية.  صيغة  في  الزمني  الجدول 
النشطاء  وكذلك  الجمعية،  في  األخرى  األحزاب  انتقاد 
السياسيين من خارجها. ويعمل المجلس التأسيسي حالًيا في 
اإلسالمي  الدين  وضع  كان  وقد  الجديد.  الدستور  صياغة 
والشريعة اإلسالمية في المادة األولى من الدستور من أكثر 
وخارجها.  الجمعية  داخل  كبيًرا  لغًطا  أثارت  التي  القضايا 
فسيطر الخوف على األحزاب العلمانية والنشطاء السياسيين 
من إقدام حزب النهضة على تضمين الشريعة اإلسالمية في 
لبعض  التردد  وبعد  التشريع.  مصدر  باعتبارها  الدستور 
الوقت، أعلن حزب النهضة رسمًيا أنه سيُبقى على الصيغة 
الحالية للمادة األولى التي تنص على أن اإلسالم دين الدولة 

دون إعالن الشريعة اإلسالمية مصدًرا للقوانين. 

عملية صياغة الدستور في مصر

بعد اندالع الثورة الشعبية وسقوط مبارك، آلت السلطة إلى 
التي  اإلجراءات  وبعكس  المسلحة.  للقوات  األعلى  المجلس 
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تمت في تونس، تقرر عقد انتخابات برلمانية ورئاسية أواًل، 
قبل صياغة الدستور الجديد. في 19 مارس )آذار) 2011، 
أُجري استفتاء على تعديل العديد من مواد دستور عام 1971. 
وبموجب المواد المعدلة، أصبحت سلطة رئيس الجمهورية 
في إعالن حالة الطوارئ مقيدة؛ حيث تتطلب موافقة األغلبية 
إلى أربع سنوات وبحد  الرئاسة  ُقلِّصت مدة  البرلمانية. كما 
بأكملها  االنتخابية  العملية  أقصى مدتين رئاسيتين. وتخضع 
لجنة  البرلمان  يعيِّن  االنتخابات،  وبعد  القضائي.  لإلشراف 
الجديد.  الدستور  لصياغة  من 100 عضو  مكونة  تأسيسية 
طبًقا لنتائج االنتخابات البرلمانية في أواخر شهر يناير )كانون 
ل حزب  الفوز حليًفا لإلسالميين. فشكَّ الثاني) 2012، كان 
الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة األخوان المسلمين، 
مقاعد  من  تقريًبا   70% األصولي  السلفي  النور  وحزب 
البرلمان المصري. وبحصولهما على األغلبية في البرلمان، 
تشكلت لجنة تأسيسية تعكس هذه التركيبة؛ حيث ينتمي 60 
عضًوا تقريًبا من أعضاء اللجنة إلى هذين الحزبين. وما كان 
أن  إال  األخرى  السياسية  والفصائل  العلمانية  األحزاب  من 
اللجنة عشرون عضًوا  من  فانسحب  التشكيل.  هذا  رفضت 
وفي  القطبية.  والكنيسة  األزهر  ممثلو  ذلك  في  بما  معيًنا، 
أواخر شهر أبريل )نيسان) 2012، أصدرت المحكمة حكًما 
عملية  تعاني  عملها.  وتعليق  التأسيسية،  اللجنة  تشكيل  بحل 
صياغة الدستور وضًعا متأزًما؛ فأحزاب علمانية عديدة تُطلق 
تهديدات بإنشاء لجنة تأسيسية موازية لصياغة دستور جديد. 

وحجتها األساسية في ذلك أنه ينبغي صياغة الدستور الجديد 
عن طريق لجنة تُمثّل مصالح المصريين كافة، بما في ذلك 

األقليات، وغير خاضعة لهيمنة أغلبية برلمانية. 
أن  تبين  وقد  التغيير في مصر وتونس جذرًيا،  كان  وهكذا 
ومحفوفة  األمد،  طويلة  الجديد  الدستور  صياغة  عملية 
المغربي  البديل  كان  إذا  عما  سائٌل  يسأل  وقد  بالمخاطر. 
واألردني المتمثل في إدخال إصالحات بطيئة وتدريجية على 
النظام باعًثا بدرجة أكبر على االستقرار واألمن. ومع ذلك، 
قد تكون الحلول المصرية والتونسية هي المسار الوحيد الذي 
يسمح للشعب بتعلم الديمقراطية، وضمان أمن حقيقي ودائم 

للمنقطة المتوسطية بأكملها. 
التغيير  مسارّي  أي مسار من  بإخبارنا  كفيل  فالوقت وحده 

أكثر نفًعا للشعب وللمنطقة بأكملها. 
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إن مسألة حقوق األقليات في إطار العالقات األورومتوسطية 
هي مسألة جديدة نسبياً. وفي الواقع، فإن هذه اإلشكالية كان 
في  برشلونة  إعالن  مجال  من  استبعادها  النهاية  في  تم  قد 
نوفمبر )تشرين الثاني) 1995. وهذا يُثبت إلى أي حد هي 
الشركاء  دول  مستوى  على  فقط  ليس  وحساسة،  دقيقة 
المتوسطيين، ولكن أيضاً داخل االتحاد األوروبي. بخالف 
ذلك، فإن تلك اإلشكالية قد تم أخذها بعين االعتبار في إطار 
سياسة الجوار األوروبية )ENP)، وهذه األخيرة مستوحاة 
مباشرة من عملية ما قبل االنضمام، إال أنه من الواضح أن 

المقاربة المتبعة ال تزال تعاني من عدم االتساق.
لقد كانت لنا قبل ذلك فرصة إجراء تحليل منهجي للتدابير 
في  باألقليات  الخاصة  الحقوق  حماية  يخص  فيما  القائمة 
بعد  ما  استراتيجية  أو  األوروبية  الجوار  سياسة  إطار 
التي  الدراسة  تلك  إلى  نحيل  أن  إذن  بإمكاننا  االنضمام. 
يتركز  الذي  الحالي  التحليل  إلى  تضاف  خبرًة1  نعتبرها 
العامين  التي حدثت خالل  التطورات  على  بشكل جوهري 

الماضيين.
وفي الواقع فإن شكل حوليات المتوسط التي يصدرها "المعهد 
يصلح  ال   (IEMed( المتوسط"  األبيض  للبحر  األوروبي 
لتحليل تقني ُمفّصل، ولكنه يسمح بإلقاء الضوء على مسألة 
حول  حقيقياً  حواراً  يُطلق  أن  ونأمل  كبرى،  استراتيجية 
العالقات  في  المحرمات  من  كبير  حد  إلى  ظلت  إشكاليٍة 

األورومتوسطية، شأنها شأن مسائل مثل الفساد )أنظرمعايير 
لقد  الحقاً).  سترد  التي  والمستدامة"  الصلبة  "الديمقراطية 
في  الرؤوس  دفن  سياسة  ممارسة  عن  للكف  الوقت  حان 
الرمال، في الوقت الذي تظهر فيه التوترات العرقية والطائفية 

بشكل واسع.

 تطور التشريع األوروبي وامتناع بعض 
الدول األعضاء

بدون أن نخوض في تحليالت معقدة، ال بد لنا ـ مع ذلك ـ أن 
نذكر عدداً من العوامل. أواًل، فإنه من المتفق عليه أن كل 
)الثقافية  المتوسطي  الفضاء  في  موجودة  األقليات  أنواع 
وأحد  والدينية).  واللغوية  والقومية  واألجنبية  والعرقية 
مستوى  – على  اآلن  حتى  يوجد  ال  أنه  الكبرى  المشاكل 
مفهوم  يغطيه  لما  قانونياً  ُملزم  تعريٌف  الدولي –  القانون 

"األقليات".
ثانيا، وعلى المستوى القانوني أيضاً، فتجدر هنا اإلشارة إلى 
المعاهدة  مشروع  عن  نتجت  التي  لشبونة  معاهدة  أن 
الدستورية، تشكل خطوًة كبيرًة. وفي الواقع فإن المادة 2 من 
معاهدة االتحاد األوروبي )TEU) تنص على أن: "االتحاد 
والحرية  اإلنسانية  الكرامة  احترام  قيم  على  س  مؤسَّ
والديمقراطية والمساواة ودولة القانون، وكذلك احترام حقوق 
المنتمين ألقليات. هذه  اإلنسان، وضمنها حقوق األشخاص 
القيم مشتركة في دول االتحاد، في مجتمع قائم على التعدد 
بين  والمساواة  والتضامن  والعدالة  والتسامح  التمييز  وعدم 
الذي يجب  األساسية،  الحقوق  ميثاق  إن  والرجل"2.  المرأة 
ذكره هنا، والذي هو جزء أصلي من المعاهدة الدستورية، 
والذي أشارت إليه معاهدة لشبونة بشكل مباشر باعتباره له 

الحوكمة والفاعلون السياسيون الجدد

 المسألة الشائكة لحقوق األقليات في إطار 
العالقات األورومتوسطية

 Erwan lannon, Anneleen van Bossuyt, Peter van ElsuwEGE : «Minorities in the Euro-Mediterranean Area: The Prerequisites for Launching a :1 أنظر

 Fruitful Intercultural Dialogue», in Intercultural Dialogue and Citizenship – Translating Values into Action – A Common Project for Europeans and their
 .Partners, L. BEkMans et al. (éds.(, Marsilio, Venice, 2007, p.345-402 

2 نسخ منقحة من معاهدة االتحاد األوروبي ومعاهدة سير العمل في االتحاد األوروبي )JO UE n° C 83) بتاريخ 30 مارس )آذار) 2010، ماهو مكتوب بالخط المائل من إضافة الكاتب.
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حول   21 المادة  وتنص  للمعاهدة3.  القانونية  الصفة  نفس 
"عدم التمييز" على: "1. حظر كل أشكال التمييز على أساس 
أو  االجتماعي،  أو  اإلثني  واألصل  واللون  والعرق  الجنس 
الصفات الجينية واللغة والدين أو المعتقدات واآلراء السياسية 
أو أي آراء أخرى، واالنتماء ألقلية قومية والثروة واإلعاقة 
بـ"التنوع  فتتعلق  المادة 22  أما  الجنسي".  والتوجه  والعمر 
الثقافي والديني واللغوي"4. ولفترة طويلة احتمت المفوضية 
األوروبية وراء حماية حقوق اإلنسان بافتراض أنها تتضمن 
حماية األقليات. لكن ينبغى أن ندرك أن حقوق األقليات تعتبر 
محلولة ألن  المسألة غير  تلك  وتظل  الخاصة.  الحقوق  من 
بعض الدول األعضاء، ومنها فرنسا5 ال تزال متهاونة في 

مسألة احترام حقوق األقليات، ال سيما القومية.

اتساع وتعقد مسألة األقليات في بلدان الشراكة المتوسطية 
وبعيداً عن الجوار المباشر لالتحاد األوروبي

الجزيرة  شبه  في  نة  والسُّ الشيعة  بين  الحالية  التوترات  إن 
المتحدة  العربية  واإلمارات  والبحرين  )السعودية  العربية 
بين  أو  العراق،  عن  فضاًل  ولبنان  بسوريا  وأيضاً  تحديداً) 
المسلمين والمسيحيين األقباط في مصر، تبرهن على أن مسألة 
األقليات، وبالذات الدينية، في الوقت الحالي مثيرة للقلق الشديد.
وتجدر أيضاً اإلشارة إلى أقليات البربر والدروز واألكراد أو 
كعرب  شهرًة  األقل  األقليات  ننسى  أن  دون  الصحراويين 
إسرائيل أو بعض الجماعات الدينية. القائمة ال تنتهي وندرك 
عدم  إن  المسألة.  هذه  أهمية  فشيئاً  شيئاً  تزداد  اآلن  منذ  أنه 
التسامح والتمييز يستفيدان من الحركات المتطرفة واألحزاب 
السياسية التي تجعلهما خلفية لبضاعتها، سواء كان في دول 
الشراكة المتوسطية أو بالدول األعضاء6. هذه المسائل كانت 
دائماً سياسية بجدارة، لكنها تتجه نحو أخذ بعد جيوسياسي ألنها 
فالعولمة تجعل من  للقوميات.  بإشكاليات عابرة  تتعلق غالباً 
الصعب، وبشكل متزايد، تجاهل التعامل التمييزي لجماعات 

هي أحياناً شديدة العزلة على المستويين السياسي والجغرافي.
وال بد أيضأ من مقاربة هذه المسائل بعناية فائقة. وفي الواقع 
فنحن ال نستطيع فصل مسألة األقلية عن مسألة الهوية، عن 
الجنسيات والمواطنات المتعددة7. إن ُمساءلة بعض التوازنات 
ال تتم إال بشكل تدريجي وتحت شعار الحوار والفهم المتبادل، 
سواء على مستوى االتحاد األوروبي أو على مستوى بلدان 
الشراكة المتوسطية. وستكون موجة الثورات التي تندفع حالياً 
لتوترات بين األعراق وبين  في العالم العربي عاماًل محفزاً 
األديان. وما األحداث في ليبيا أو في مصر إال إشارات أولى 
مفتوحة،  وصراعات  بل  العنف،  شديدة  توترات  على  دالة 
بإمكانها أن تمتد سريعاً إلى مناطق أخرى. وما مسألة الطوارق 
التي كانت ساكنًة في ليبيا معمر القذافي، والتي تتحالف بعض 
جماعاتها الراديكالية مع جهاديين متواجدين بمنطقة الساحل 
لغزو جزء من مالي، أو انتقال عدوى الصراع السوري إلى 
لبنان، أو توظيف الصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني 

(PKK) سوى مجرد بعض األمثلة بين أخرى عديدة.

المعايير الجديدة لـ"ديمقراطية صلبة ومستدامة" كما 
وردت في إطار مراجعة سياسة الجوار األوروبية في مايو 

)أيار( 2011

في إطار البيان المشترك للمفوضية األوروبية والممثلة العليا، 
والذي يحتوي على العناصر المحددة لعملية مراجعة سياسة 
الجوار األوروبية، ويحمل عنوان: "استراتيجية جديدة لجوار 
في حالة تغير"، فإن مسألة األقليات قد ُطِرَحت بصراحة مرًة 
"المجتمع  أن:  على  الواقع  في  الوثيقة  وتنص  فقط.  واحدة 
وتعزيز  المرأة،  حقوق  لتطوير  أساسياً  دوراً  يلعب  المدني 
العدالة االحتماعية، وتحسين احترام األقليات )...). االتحاد 
األوروبي يوجه دعمه لتعزيز دور فاعلين غير دولتيين، في 
إطار الشراكة مع المجتمع، بمساعدة منظمات المجتمع المدني 
لتنمية قدراتها على التوعية ومتابعة اإلصالحات، ودورها في 

3 تنص المادة 6 § 1 من معاهدة االتحاد األوروبي على "1 االتحاد يعترف بالحقوق والحريات والمبادئ المذكورة في ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األوروبي بتاريخ 7 ديسمبر )كانون األول) 

2000، وكما تم تعديلها في 12 ديسمبر )كانون األول) 2007 بستراسبورغ والتي لها نفس القيمة القانونية للمعاهدة. وال تشمل أحكام الميثاق بأي حال من األحوال اختصاصات االتحاد على النحو 
المحدد في المعاهدات. وتفسر الحقوق والحريات والمبادئ المنصوص عليها في الميثاق وفقا ألحكام الباب السابع من الميثاق التي تحكم تفسير وتطبيق ذلك، ومع إيالء االعتبار الواجب للتفسيرات 

الواردة في الميثاق، والتي تشير إلى مصادر هذه األحكام.
4 ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األوروبي )JOUE C 83) بتاريخ 30 مارس )آذار) 2010، ص. 389. ماهو مكتوب بالخط المائل زائد

5 نذكر أن فرنسا لم توقع على "االتفاقية اإلطارية لحماية األقليات القومية" للمجلس األوروبي أنظر:

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?PO=Fra&MA=999&SI=4&CM=3&CL=FRE
ومن ناحية أخرى يجب أن نذكر برقية صادرة من سفارة الواليات المتحدة في باريس نشرها موقع ويكيليكس )Wikileaks) وهي تشير إلى:

 «Although there is some evidence that France's Muslim minorities are better integrated than their counterparts elsewhere in Europe, the French have
 ،a well-known problem with discrimination against minorities»

 .«Engagement with muslim communities – France» ،http://wikileaks.ch/cable/2007/01/07PARIS306.html# 07، بعنوانPARIS306 برقية رقم
التقرير موجوداً على موقع الحزب:  اللحم الحالل، وال يزال  لمسألة  الفرنسية، كان مخصصاً حصرياً  الرئاسية  الوطنية، وقت االنتخابات  الجبهة  تلفزيوني لحزب  إلى تقرير   6 يمكننا هنا أن نحيل 

www.fn92100.com/article-clip-de-campagne-de-marine-le-pen-sur-le-halal-103433708.html. ومسألة الغجر في المجر وإيطاليا وفرنسا )بين دول أخرى) تظل مقلقة. أنظر 
في هذا الصدد بيان المفوضية "استراتيجية وطنية إلدماج الغجر: خطوة أولى قبل تنفيذ إطار االتحاد األوروبي" COM(2012( 226 final بروكسل، 21 مايو )أيار) 2012.

7 وطنية، أوروبية، باإلقامة. 
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االتحاد  بعثات  إن  األوروبي.  االتحاد  برامج  وتقييم  تنفيذ 
بين  الجمع  إلى  تسعى  سوف  المواقع  تلك  في  األوروبي 
حكومات البلدان الشريكة وممثلي المجتمع المدني في إطار 
الحوار المبني على المجاالت األساسية لتعاوننا. ويمكن أن 
يتم تأمين تمويل االتحاد األوروبي لهذه األنشطة بإنشاء آلية 

مخصصة للمجتمع المدني في إطار سياسة الجوار"8.
إن أحد العوامل األساسية في هذه المراجعة لسياسة الجوار 
فصاعداً  اآلن  من  تسميته  يمكن  ما  تأسيس  هو  األوروبية 
في  وهي  ومستدامة"،  صلبة  لديمقراطية  الجديدة  "المعايير 
في  البيان  وينص  كوبنهاغن.  لمعايير  انعكاس  منها  جزء 
عنها  الرجوع  يمكن  ال  عديدة  "عواماًل  أن:  على  الواقع 
من  تتطلب  وهي  ومستدامة،  صلبة  ديمقراطية  لتأسيس 

الحكومات التزاماً قوياً ومتواصاًل. وهي العوامل التالية:

االنتخابات الحرة والدورية؛  ▪
واالجتماع،  التعبير  وحرية  الجمعيات  تكوين  حرية   ▪

وكذلك حرية الصحافة ووسائل اإلعالم؛
بسلطة قضائية مستقلة وحق عادل  القانون  دولة  إدارة   ▪

في التقاضي؛ 
محاربة الفساد؛  ▪

إصالح قطاع األمن وحفظ النظام )بما في ذلك الشرطة)   ▪
المسلحة وقوات  القوات  ديمقراطية على  وإنشاء رقابة 
األمن" )...) "وهي تشكل المعايير األساسية للمرجعية 
التي في ضوئها سيقوم االتحاد األوروبي بتقييم التطور 

المتحقق ويطوع بناء عليه مستوى مساعدته"9.

يجب أيضاً أن نذكر أن معايير كوبنهاغن تتطلب من الدول 
المرشحة لالنضمام إلى االتحاد األوروبي:

1- أن يكون لديها دستور تم وضعه وثابت يضمن الديمقراطية 
األقليات  واحترام  اإلنسان  وحقوق  القانون  ودولة 

وحمايتها؛
2- أن يكون لديها اقتصاد صالح للسوق، وكذلك القدرة على 
إطار  داخل  السوق  وقوى  التنافسي  الضغط  مواجهة 

االتحاد؛
3- أن يكون لديها القدرة على الوفاء بالتزامات العضوية، 
بما في ذلك اإلقرار بأهداف االتحاد السياسية واالقتصادية 

والنقدية.

نحن إذن أمام حقيقة صادمة وهي غياب اإلشارة لـ"احترام 
الصلبة  "الديمقراطية  معايير  إطار  في  وحمايتها"  األقليات 
والمستدامة"، ألن احترام الحقوق الخاصة باألقليات هو أحد 
أفضل مؤشرات احترام حقوق اإلنسان بوجه عام. وبعبارة 
أخرى، فإنه يبدو لنا أنه من األنسب أن يتم "إضفاء الطابع 

المتوسطي" على معايير كوبهاغن.
والممثلة  األوروبية  المفوضية  تأخذ  ال  أن  يعني  ال  وهذا 
وفي  التقييمات.  في  االعتبار  بعين  اإلشكالية  هذه  العليا 
الُمَعنون   2012 )أيار)  مايو  بيان  يظهرها  فهكذا  الواقع، 
بـ"الوفاء بالتزامات سياسة الجوار األوروبية الجديدة"، "إن 
بأرمينيا  مستمر  تحسن  في  األقليات  حقوق  احترام 
وبالمغرب. ومع ذلك، فإن قوات األمن في عدد من البلدان 
وغير  المهين  والتعامل  التعذيب  أفعال  ممارسة  تواصل 
أو  الدين  أساس  على  التمييز  فإن  وأيضاً،  اإلنساني. 
زال  ما  الجنسي  التوجه  أو  العرقي  األصل  أو  المعتقدات 
في  فادحة  مشكلة  البشري  الكائن  معاملة  وتظل  منتشراً، 
العديد من البلدان"10 ورداً على ذلك، يجب من اآلن وضع 
استراتيجية شاملة لهذا المجال، وهو ما ال نزال بعيدين عنه 

بمسافة.
وفي نفس الوقت، يفرض بيان مايو )أيار) 2011، المشار 
الرجل  بين  المساواة  لصالح  وبحزم  "االلتزام  سابقا،  إليه 
المرأة  لعبته  الذي  الكبير  الدور  مع  يتساوى  بما  والمرأة، 
وذلك  الجنوب،  في  األخيرة  األحداث  خالل  أخرى  مرة 
وحماية  الدين  حرية  واحترام  التمييز  أشكال  كل  لمكافحة 
حقوق الالجئين والمستفيدين من الحماية الدولية. إن تعزيز 
االلتزامات  بمتابعة  سيسمح  اإلنسان  حقوق  حول  الحوار 
في هذا المجال، بما في ذلك اتخاذ التدابير الالزمة للتعامل 
مع  متزايد  لتعاون  ويمكن  الحقوق.  هذه  انتهاكات  مع 
هذه  احترام  توطيد  على  يساعد  أن  األوروبي  المجلس 
االلتزامات"11. من المثير إذن أننا نشهد "أْوَربة" للعالقات 

األورومتوسطية.
وهناك استنتاج يفرض نفسه: لقد حان الوقت إلجراء مناقشة 
األوروبي،  االتحاد  مستوى  على  المسائل  هذه  حول  هادئة 
وفي إطار العالقات األور  ومتوسطية. األمر يتعلق بمسألة 
في  األكاديمي  المستوى  وعلى  جدية،  بكل  معالجتها  تجب 
المقام األول. إن تسييس مثل تلك اإلشكالية يُمثل في الواقع 
مخاطرًة كبيرة لن نسمح ألنفسنا باتخاذها في مثل هذا السياق 

الصعب.

8 البيان المشترك للمفوضية األوروبية والممثلة العليا عن "استراتيجية جديدة لجوار في حالة تغير" بروكسل، 25 مايو )أيار) 2011COM(2011( 303 ص 5، ماهو بالخط المائل زائد.

9 ما سبق اإلشارة إليه COM(2011( 303 ص 4.

10 البيان المشترك للمفوضية األوروبية والممثلة العليا "الوفاء بالتزامات سياسة الجوار األوروبية الجديدة"، بروكسل، 15 مايو )أيار) JOIN(2012( 14 final 2012 ص 9-8.

11 ما سبق اإلشارة إليه COM(2011( 303 ص 5. ومن الممكن أيضاً أن نشير إلى تحليلنا المذكور سابقاً والذي يحيل بشكل منهجي إلى المسائل المتعلقة بحقوق األقليات كما وردت في وثائق سياسة 

الجوار األوروبية.
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 ويليام تشيسليت1  
)William Chislett(

تُعتبر االنتخابات العامة المبكرة التي جرت في إسبانيا، يوم 
المشهد  في  تحول  نقطة  الثاني)،  )تشرين  نوفمبر   20
قبل  من  كاسح  بشكل  االشتراكيون  انهزم  حيث  السياسي. 
حزب الشعب المحافظ )PP)، في أسوأ هزيمة انتخابية منذ 
فرانكو  الجنرال  وفاة  بُعيد  الديمقراطية  إلى  البلد  عودة 
(Franco) عام 1975، حيث حقق حزب الشعب المحافظ 

أفضل نتائجة أكثر من أي وقت مضى.
أزمة  عمق  هو  االشتراكيين  لهزيمة  الرئيسي  السبب  كان 
خوسيه  حكومة  تعامل  وسوء  والمالية  االقتصادية  إسبانيا 
 José Luis Rodríguez( ثاباتيرو لويس رودريغيث 
بعد  البطالة،  معدل  وكان  الوضع.  هذا  مع   (Zapatero
وقت  في   22.6% بلغ  قد  الموسمية،  المتغيرات  حساب 
مارس  حتى  عقدها  المقرر  من  يكن  لم  التي  االنتخابات، 
)آذار) 2012، وهو نفس المعدل عندما تولى حزب الشعب 
السلطة آخر مرة عام 1996، وأكثر من ضعف  المحافظ 
عام  منصبه  ثاباتيرو  تولى  عندما   (10.4%( المعدل 

 .2004
راخوي  ماريانو  بقيادة  المحافظ  الشعب  حزب  زاد  وقد 
النواب من  (Mariano Rajoy) عدد مقاعده في مجلس 
154 عام 2008 إلى 186، مما أعطاه ثاني أكبر غالبية 
مطلقة في المجلس، الذي يتألف من 350 مقعداً، منذ 1977، 
وذلك بعد انتصار االشتراكيين بالحصول على 202 مقعداً 
بقيادة  االشتراكيين  مقاعد  عدد  انخفض  بينما  عام 1982، 
 Alfredo( روبالكابا  بيريث  ألفريدو  المخضرم  السياسي 
)انظر   110 إلى   169 من   (Pérez Rubalcaba
الجدول 2). وقد وصل إقبال الناخبين إلى %71.7 نزواًل 

من %75.8 في عام 2008. ولم يتقلد ثاباتيرو فترة والية 
ثالثة.

وقد كانت تلك هي المرة الثالثة التي يقود فيها راخوي حزب 
الشعب المحافظ نحو االنتخابات، بعد الهزيمة التي ُمني بها 
السيطرة  تحت  حزبه  وكان  و2004.   2008 العامين  في 
لكن  المركزية،  الحكومة  مستوى  على  فقط  ليس  الُمحكمة، 
أيضاً إقليمياً ومحلياً، كما أنه حقق فوزاً عظيماً في االنتخابات 
االنتخابات  لتلك  ونتيجة  )أيار).  مايو  في  واإلقليمية  البلدية 
آنذاك، فرض حزب الشعب المحافظ سيطرته على 11 من 
أصل 17 من الحكومات اإلقليمية و3 من أصل 4 من أكبر 

المدن )مدريد وفالنسيا وإشبيلية).
خسر االشتراكيون 4.3 مليون صوت في االنتخابات العامة، 
لكن حزب الشعب المحافظ كسب 560000 صوت فقط. هذا 
اإلسبانية  األقاليم  جميع  في  أصواتاً  االشتراكيون  وقد خسر 
المتمتعة بالحكم الذاتي، بما فيها إقليم األندلس، معقلهم، في 
ما عدا  األقاليم،  في جميع  المحافظ  الشعب  فاز حزب  حين 
أستورياس )Asturias) ونابارا )Navarra) وإقليم الباسك 
(País Vasco). وبسبب الطريقة التي يعمل وفقها نظام 
المتوسط  طريقة  أو   (D’Hondt System( هونت  دي 
فيما  أكثر  مقعداً  بـ 32  المحافظ  الشعب  فاز حزب  األعلى، 
خسر االشتراكيون 59 مقعدا. وقد هجر الناخبون االشتراكيين 
 Cayo( لكايو الرا (IU( أساساً بسبب اليسار المتحد المتشدد
Lara)، الذي زاد عدد مقاعده من 2 إلى 11 )+72000 
 (UPyD( والديمقراطية  والتقدم  االتحاد  وحزب  صوت)، 
خمسة  على  حصل  الذي   ،(Rosa Díez( دييث  لروسا 
مقاعد )84000+ صوت)، بزيادة أربعة مقاعد عن انتخابات 

.2008
السكان،  مجموع  من  كنسبة  لالشتراكيين،  التصويت  وكان 
%20.3، أقل قلياًل من نسبة الـ %20.7 التي فاز بها حزب 
الشعب المحافظ في االنتخابات التاريخية عام 1982، عندما 

السياسة المتوسطية | أوروبا

 االنتخابات في إسبانيا: التغيير السياسي 
في ظل أزمة دولية كبرى

1 ويليام تشيسليت مؤلف ثالثة كتب حول إسبانيا لمعهد إلكانو الملكي )Real Instituto Elcano)، ومراسل خارجي سابق لصحيفة التايمز )The Times) )في إسبانيا)  ثم في الفاينانشل تايمز 

 www.williamchislett.com .(في المكسيك( (Financial Times)
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وفاة  بعد  وذلك  األولى،  للمرة  السلطة  االشتراكيون  تولى 
الجنرال فرانكو عام 1975 وحكموا حتى عام 1996.

الرابح األكبر اآلخر هو حزب أمايور )Amaiur)، الجناح 
اليساري الئتالف قوميي الباسك، الذي دخل البرلمان بسبعة 
مقاعد، أكثر بمقعدين اثنين من حزب قوميي الباسك المعتدل 
(PNV)، الذي خسر مقعداً. وفاز التقارب واالتحاد الكتالني 
(CiU) وهو الحزب اإلقليمي الرئيسي اآلخر، بـ 16 مقعداً، 

أي 6 مقاعد أكثر من عام 2008. 
ومثل جماعة إيتا )ETA) اإلرهابية، يطالب حزب أمايور 
باستقالل إقليم الباسك. وقد تشكل أمايور بعد فترة وجيزة من 
النزاع الذي دام 50 عاماً وذهب ضحيته  إيتا نهاية  إعالن 
829 شخصاً، رغم أنه ما زال على الجماعة أن تتخلى عن 
اغتيال رئيس وزراء  إيتا  أبرز هجمات  بين  سالحها. ومن 
 Luis Carrero( فرانكو، األدميرال لويس كاريرو بالنكو

.(Blanco
المعروف  الباسكي،  الوطني  اليسار  لحزب  النتائج  أفضل 
 ،(izquierda abertzale( "أبيرتسالي "إيثكييردا  باسم 
في انتخابات عامة أكدت على عمق دعم قضيته دون اللجوء 
إلى العنف السياسي. وكانت الجماعات الباسكية االستقاللية 
الوطني  لها في برلمان إسبانيا  قد حصلت على آخر تمثيل 
 Herri( باتاسونا  هيري  فاز  حينما   ،1996 عام 
يشغلهما  لم  أنه  المجلس، رغم  في  بمقعدين   (Batasuna

نظراً لرفضه تأدية قسم الوالء للدستور اإلسباني. وتم الحقاً 
حظر هيري باتاسونا.

وقد أثار الشعار االنتخابي لحزب الشعب المحافظ "انضم إلى 
عام  االشتراكيين  شعار  ملفت  بشكل  )مستذكراً  التغيير" 
1982 "من أجل تغيير") حفيظة الناخبين، فيما فشل شعار 
الناخبين  إقناع  في  تريد’’  ما  أجل  من  ’’كافح  االشتراكيين 
تفكيك  على  عاكف  المحافظ  الشعب  حزب  أن  كاٍف  بشكل 
نظام الخدمة االجتماعية، كما ادعى االشتراكيون. وكما هو 
الحال في عام 1982، لم يرد الناخبون تغييراً في الحكومة 

فقط، لكن أيضاً تحواًل اجتماعياً أعمق.
وأخذ الحزبان الرئيسيان يحصالن فيما بينهما على أقل نسبة 
األصوات  من  فنصيبهما   .1993 عام  منذ  األصوات  من 
عام  من  أقل  نقاط   10 أي   ،73.3% بلغ  مشتركاً  الكلية 
التمثيل  أنه من حيث  الجدول 3)، في حين  )انظر   2008
البرلماني حصل حزب الشعب المحافظ واالشتراكيون على 
بينهما، نزواًل من %92.3 في  المقاعد فيما  %84.6 من 
في  الديمقراطية  إسبانيا  في  عدد  أكبر  وهذا   ،2008 عام 
 1996 عام  نتائج  من  وهوقريب  فرانكو،  بعد  ما  مرحلة 
(%84.9). والبرلمان في مدريد هو األكثر تجزئة منذ عام 

1986، إذ يضم 13 حزباً ممثاًل.
معاً  واالشتراكيين  المحافظ  الشعب  قوة حزب  انخفاض  إن 
يعكس، إلى حد ما، خيبة األمل من المؤسسة السياسية، والتي 

نتائج االنتخابات العامة، في عامي 2011 و2008 )المقاعد وماليين األصوات و%(الجدول 2

20112008
% األصواتالمقاعد%األصواتالمقاعد

(PP( 18610.8344.615410.2739.9حزب الشعب

(PSOE( 1106.9728.716911.2843.8االشتراكيون

(CIU( (161.014.1100.773.0التقارب واالتحاد )كاتاالني

(IU( 111.686.920.963.8اليسار المتحد

*(Amaiur( 70.331.3أمايور---

(UPyD( 51.144.710.301.2االتحاد والتقدم والديمقراطية

(PNV( 50.321.360.301.2حزب الباسك القومي

(ERC( 30.251.030.291.16يسار كتالونيا الجمهوري

(BNG( 20.180.720.210.83الكتلة القومية الغاليسية

(CC-PNC( 20.140.620.170.65التحالف الكناري

(Compromís( 10.120.5ائتالف كومبروميس---

(FAC( 10.090.4منتدى مواطني أستورياس---

(Navarra/نابارا( (Geroa Bai( 10.040.2جيروا باي(Na Bai( 10.060.24
* ائتالف الباسك اليساري لصالح استقالل إقليم الباسك. المصدر: وزارة الداخلية.

نصيب الحزبين االشتراكي والشعبي من إجمالي التصويت في االنتخابات العامة، 1982-2011 )%(الجدول 3

198219861989199319962000200420082011
48.144.139.638.837.634.242.643.828.7االشتراكيون

 26.425.925.834.838.844.537.639.944.6حزب الشعب
 74.570.065.473.676.478.780.283.773.3الحصتين معاً

المصدر: وزارة الداخلية.
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أبرزتها احتجاجات حركة "indignados" )الغاضبون)، 
التي انفجرت بشكل مفاجيء غير معلن في الساحة السياسية 
الفضفاضة  الحركة  هذه  لمت  وقد  )أيار) 2011.  مايو  في 
والطالب  والمتقاعدين  العمل  عن  العاطلين  الشباب  شمل 
والمعادين للرأسمالية ودعاة اإلصالح االنتخابي. وأظهرت 
متزايد  بشكل  يعتبروا  كانوا  السياسيين  أن  الرأي  مسوحات 
يفترض أن  الحل كما  من  المشكلة وليسوا جزءاً  من  جزءاً 

ينظر إليهم.
إن أكثر النتائج الجديرة بالمالحظة بشأن هذين الحزبين كانت 
 ،(Castilla-La Mancha( في منطقة كاستيا ال مانتشا
حيث خسر االشتراكيون لصالح حزب الشعب المحافظ في 
بعد 28  )أيار) 2011 وذلك  مايو  اإلقليمية في  االنتخابات 
عاماً. وفي االنتخابات العامة، عانى االشتراكيون من واحدة 
من أكبر الهزائم على المستوى اإلقليمي، بينما حظي حزب 
الشعب المحافظ بواحد من أكبر االنتصارات على المستوى 
كاستيا-ال  في  األصوات)  من  نسبة 56%  )ُمحققا  اإلقليمي 

مانتشا.
وكان أحد أهم أسباب هزيمة االشتراكيين غير المسبوقة هو 
الشباب.  وكذلك  فكرياً  منهم  القريبين  أصوات  دعم  خسارة 
نظراً  اليسار  باتجاه  للتحرك  األولى  المجموعة  ونزعت 
مع  التعامل  في  االقتصادية  الحكومة  سياسات  على  لحنقهم 
حزب  أساسي  )بشكل  المتحد  لليسار  فصوتوا  األزمة، 
الوسطي  والديمقراطية  التقدم  اتحاد  أو  الجدد)،  الشيوعيين 
)بقيادة روسا دييث، اشتراكية سابقة ووزيرة في حكومة إقليم 
الباسك خالل أعوام التسعينات من القرن الماضي) أو امتنعوا 

عن التصويت.
تتراوح  والذين   (24 سن  )دون  الشباب  من  الناخبون  أما 
أعمارهم ما بين 30-44 عاما، الذين كانوا في السن ما بين 
أصبح  حينما   ،2000 سنة  في   30 من  بقليل  وأكثر   19
ثاباتيرو األمين العام لحزب االشتراكيين ودخلوا معه معترك 
الحزب  يمين  وإلى  يسار  إلى  تحركوا  فقد  السياسية،  الحياة 
االشتراكي.على االشتراكيين استعادة ثقة هاتين المجموعتين 
العامة  االنتخابات  في  الفوز  يريدون  كانوا  إن  الناخبين  من 

التالية، المزمع عقدها عام 2015.
 José( ويرت  إغناثيو  خوسيه  االجتماع  عالم  وحسب 
في  والرياضة  والثقافة  التعليم  وزير   ،(Ignacio Wert

الحكومة الوطنية لحزب الشعب المحافظ، فإن حوالي مليون 
الشعب  لحزب  صوتوا  قد   2008 عام  اشتراكي  ناخب 
التي  األصوات  من   15% )حوالي   2011 عام  المحافظ 
حصل عليها االشتراكيون عام 2008). ولدى حزب الشعب 

المحافظ سجل أقوى في إدارة االقتصاد.
)حزبان  المتحد،  اليسار  وحزب  االشتراكيون  حصل  وقد 
يساريان انتشرت أصوات ناخبيهما في أرجاء البالد، بعكس 
إذ   ،(ERC( الجمهوري  الكتالني  واليسار  أمايور  حزبي 
تركزت أصوات الناخبين في إقليم كل منهما) على 35.6% 
من مجموع األصوات، وهي أقل نسبة منذ عودة الديمقراطية 

بعد عام 1975 )انظر الجدول 4). 

إن انخفاض قوة حزب الشعب المحافظ 
 واالشتراكيين معًا يعكس، إلى حد ما، 
 خيبة األمل من المؤسسة السياسية، 

والتي أبرزتها احتجاجات حركة 
"indignados"

تقارب  بنسبة   (24 سن  )دون  الشباب  بين  البطالة  ومع 
%50، أي أكثر من ضعفها لالتحاد األوروبي )27 دولة) 
ومقارنة بمعدل البطالة اإلجمالي في إسبانيا )%23)، فإن 
الشباب اإلسباني قد حملوا جزءاً من أعباء األزمة االقتصادية. 
العامة عام  االنتخابات  وقد تضمن برنامج االشتراكيين في 
لتأمين  عمل  فرصة  مليوني  بإيجاد  شعبيا  تعهدا   2008
تحقيق  عن  بعيداً  سنوات.  أربع  في غضون  كاملة  وظائف 
هذا، فإن عدد العاطلين عن العمل قد فاق الضعف في الفترة 

ما بين 2008-2011 ليبلغ أكثر من 5 ماليين عاطل.
هذا، وحصلت سوق العمل اإلسبانية وفقا لتصنيف المنتدى 
للعامين  العالمي  التنافسية  تقرير  في  العالمي،  االقتصادي 
2011-2012، على المرتبة 119 بين أسواق العمل األكثر 
سريع،  بشكل  االقتصاد  يتنامى  فعندما  بلداً.  لـ 140  فاعلية 
يكون لدى إسبانيا قدرة قوية على إيجاد فرص العمل – فقد 
أوجدت البالد %40 من الوظائف الجديدة في منطقة اليورو 
خالل 15 عاماً وصواًل إلى عام 2007، ويرتبط الكثير من 

نصيب الجناح اليساري من التصويت في االنتخابات العامة، 1977-2011 )%(الجدول 4

1977198219861989199319962000200420082011
(PSOE( 29.448.144.139.639.137.634.242.643.828.7االشتراكيون

(IU( 9.34.03.98.09.510.55.55.03.86.9الحزب الشيوعي/ اليسار المتحد
38.752.148.047.648.648.139.747.647.635.6الحصتان معاً

المصدر: وزارة الداخلية.
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هذه الوظائف بقطاع اإلنشاءات – إال أنها من ناحية أخرى 
عملت على تدمير الوظائف بشكل لم تشهد له مثياًل أي دولة 

من دول االتحاد األوروبي.
الثالثة وراء تدمير الوظائف، أو، إذا  الرئيسية  إن األسباب 
نظرنا إليها من زاوية أخرى، أسباب الفشل في إيجاد فرص 
عمل على أساس مستدام، وهي من القضايا التي لم يتناولها 
 José María( أثنار  ماريا  خوسيه  سلفه،  أو  ثاباتيرو 
الشعب  حزب  عن  الوزراء  رئيس  كان  حينما   (Aznar
النموذج  العامين 1996 و2004، تكمن في:  المحافظ بين 
اإلنشائي  القطاع  على  كبير  بشكل  يعتمد  الذي  االقتصادي 
كثيف العمالة، وسوق عمل ُمقسمة بين "insiders" )ذوي 
للغاية  ُمكلفا  العمل  من  تسريحهم  ويُعتبر  الدائمة،  الوظائف 
حسب المعايير الدولية) و"outsiders" )أي األعداد الكبيرة 
من العاملين بعقود مؤقتة)، ونظام تعليم أفسد وأعاق الحاجة 
بشكل  المعرفة  على  قائم  اقتصاد  نحو  قدماً  للمضي  الملحة 
أكبر. وهناك ما يقارب %30 من الذين تتراوح أعمارهم ما 
مع   16 سن  في  المدرسة  تركوا  قد  عاما  و24   18 بين 
مؤهالت محدودة أو بدونها، غرتهم فترة االزدهار االقتصادي 
في قطاع اإلنشاءات المتوسع. وقد انهار ذلك القطاع )في عام 
2011، أشارت التقديرات إلى 750000 منزل غير مباع) 
وفقد الكثير من هؤالء وظائفهم فيما هم غير مؤهلين لوظائف 

أخرى.

وكان أحد أهم أسباب هزيمة االشتراكيين غير 
المسبوقة هو خسارة دعم أصوات القريبين 

منهم فكريًا وكذلك الشباب

يكون  الثالثة وأن  للدورة  الترشح  بعدم  ثاباتيرو  قرار  وكان 
سنوات)،  بتسع  ثاباتيرو  ويكبُر  عاما  )عمره 60  روبالكابا 
مرشح  هو  الداخلية،  ووزير  الوزارء  لرئيس  األول  النائب 
فجميع  المرغوب.  التأثير  يلق  لم  أمراً  االشتراكيين، 
استطالعات الرأي أظهرت أن حزب الشعب المحافظ يفوز 
بهامش كبير. أما االشتراكيون، فقد أملوا أال تكون هزيمتهم 
كبيرة على النحو السابق. وكان روبالكابا أفضل وزير وفقاً 
من  الحكومة  بها  قامت  التي  للسياسين  الشهرية  للمسوحات 
على  متفوقاً   ،(CIS( االجتماعية  األبحاث  مركز  خالل 

األفضل  الرهان  كان  وبالتالي،  راخوي،  وحتى  ثاباتيرو 
بالنسبة للحزب للحد من هزيمته االنتخابية. لكنه هو اآلخر 

كان مشوباً باألزمة االقتصادية.
اقتصاد  على  إلشرافهم  باهظاً  ثمناً  االشتراكيون  ودفع  هذا 
ازدهر خالل إشغالهم المنصب عام 2004 من حزب الشعب 
بشكل  غرق  ما  سرعان  االقتصاد  ذلك  أن  غير  المحافظ، 
تدريجي في أسوأ حالة ركود منذ 50 عاماً، وذلك في عام 

2009، حيث اتخذت الحكومة بشأنها تدابير متأخرة.
كانت تلك هي الخلفية التي على أساسها انتخب االشتراكيون 
قائدهم الجديد في فبراير )شباط) 2012. فقد تنافس روبالكابا 
ضد كارمي تشاكون )Carme Chacón)، وزيرة الدفاع 
 22 بفارق  النصر  وانتزع  عاماً،   40 تناهز  التي  السابقة 
االنتخابات األولية  بها في  تم اإلدالء  فقط من 955  صوتاً 
بإشبيلية. حصل روبالكابا على %51.1 من األصوات في 
حين حصلت تشاكون على %48. وكان فوزه ضئياًل كفوز 
انتخابه  تم  عندما   2000 عام  الحزب  مؤتمر  في  ثاباتيرو 
أميناً عاماً بنسبة %41.7 من األصوات مقارنة بـ 40.8% 
فاز بها خوسيه بونو )José Bono). في تلك االنتخابات 

كان هناك منافَسين آخَرين. 
الحكومة  بإخفاقات  وتشاكون  روبالكابا  من  كل  عرف  وقد 
إلقصاء  خاص  بشكل  تشاكون  وسعت  السابقة.  االشتراكية 
نفسها، بدعم من مجموعة من االشتراكيين البارزين من منبر 
يدعى Mucho PSOE por hacer )ما زال الطريق 
الحزب  بأخطاء  أقر  الذي  الحزب االشتراكي)،  أمام  طويال 
 Yo sí تدعى  أخرى  ومجموعة  السابقة.  الحكومة  وانتقد 
estuve allí ) أنا كنت موجودا هناك)، تتألف من أعضاء 

سابقين كبار من الحكومة، مبررًة إنجازات الحكومة.
وَمثّل روبالكابا الحرس القديم للحزب – كان وزيراً للتعليم ثم 
 Felipe( غونثاليث  فيليبي  حكومتي  في  الرئاسة  لشؤون 
تشاكون،  مثلت  حين  في  والرابعة –  الثالثة   (González
اختيار  أنها  وقيل  جديداً.  وجهاً  خبرًة،  واألقل  سناً  األصغر 
ثاباتيرو لقيادة االشتراكيين إلى االنتخابات العامة القادمة في 
2015. وبأبسط األحوال كان الخيار في االنتخابات األولية 
أي   ،(Felipismo( "فيليبيسمو"  بين  الحزب  عام  ألمين 
التيار الموالي لمنهج فيليبي غونثاليث السياسي، و"ثاباتيريسمو" 
(Zapaterismo)، التيار الموالي لمنهج ثاباتيرو السياسي، 
ونظراً لوضع االقتصاد المحفوف بالمخاطر بعد ثماني سنوات 

تطور الحزب االشتراكي وحزب الشعب في االنتخابات بإقليم األندلس، 1982-2012 )مليون(الجدول 5 

198219861990199419962000200420082012
1.491.581.361.391.901.792.262.171.52االشتراكيون

0.480.740.611.231.461.531.421.731.56حزب الشعب*
* التحالف الشعبي )AP) بين عامي 1982 و1986، المصدر: حكومة األندلس اإلقليمية.
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على وجود ثاباتيرو، فليس من المستغرب أن يصوت مندوبو 
الحزب االشتراكي لمن كان يعتبر اليد األكثر خبرة ولو بفارق 
بسيط. ويبقى ترقب ما إذا كان روبالكابا سيقود االشتراكيين 

إلى انتخابات 2015.

لدى إسبانيا قدرة قوية على إيجاد فرص 
العمل- فقد أوجدت البالد %40 من الوظائف 

الجديدة في منطقة اليورو خالل 15 عامًا 
وصواًل إلى عام 2007

مارس  في  مفاجئة  انتكاسة  المحافظ  الشعب  حزب  وتلقى 
من  االشتراكيين  إبعاد  في  أخفق  عندما   2012 )آذار) 
األندلس، اإلقليم األكثر اكتظاظاً بالسكان من بين 17 منطقة 
(8.4 مليون نسمة)، والذي حكمه االشتراكيون منذ 1978 
)انظر الجدول 5). وقد فاز حزب الشعب المحافظ ب 50 
البرلمان  في   (2008 في   47(  109 أصل  من  مقعداً 
التي يحتاجها.  المطلقة  الغالبية  اإلقليمي، ناقص خمسة عن 
وفاز االشتراكيون بـ47 مقعداً )9 أقل) واليسار المتحد 12 
)الِضعف)، مما مكنهم من االستمرار في السيطرة في حكومة 
 420000 على  المحافظ  الشعب  حزب  وحصل  ائتالفية. 
)تشرين  نوفمبر  في  حصله  عما  األندلس  في  أقل  صوت 
فضائح  من  بالرغم  العامة،  االنتخابات  في   2011 الثاني) 
الفساد العديدة التي أثرت على االشتراكيين في تلك المنطقة 
إسبانيا  في  البطالة  معدالت  وأعلى  الداخلية  وانقسامتهم 
(%31). وقد أظهر فوز اليسار بأن اإلصالحات الحكومية 
بدأت بمواجهة مقاومة، في حين عكس االنخفاض الكبير في 

نسبة الناخبين )من %72.6 إلى %62.2) حالة من عدم 
استراتيجية  فشلت  كما  السياسية.  الطبقة  كل  عن  الرضا 
والتدابير  المزيد من اإلصالحات  إعالنه عن  بعدم  راخوي 
التقشفية إلى ما بعد االنتخابات في األندلس لكي ال يحصل 
تكتيك  عمل  حين  في  الناخبين،  لدى  النفور  من  حالة 
االشتراكيين بعدم إقامة االنتخابات في األندلس في نفس وقت 

االنتخابات العامة على نصرة وتنشيط الحزب.
العامة  االنتخابات  المحافظ ضربة في  الشعب  وتلقى حزب 
في أستورياس، حيث لم يفز بعدد كاٍف من المقاعد لإلطاحة 
 Francisco( كاسكوس  ألباريث  فرانسسكو  بمنتدى 
حزب  من  سابق  منشق  وزير   ،(Álvarez Cascos
الشعب المحافظ، ذلك الحزب الذي بدا وكأنه سيقدم الدعم. 
رغم  مطلقة،  غالبية  على  يحصلوا  لم  كذلك  االشتراكيون 
فوزهم بأكبر عدد من المقاعد. وستجعل نتائج هذه االنتخابات 
من تنفيذ عملية خفض الحكومة المركزية لإلنفاقات الجذرية 

أمراً أكثر صعوبة.
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 تاكيس س باباس  
 )Takis S. Pappas(

 قسم العلوم السياسية واالجتماعية
)Florence( فلورنسا ،)EUI( معهد الجامعة األوروبية

 باريس إسالنيديس  
 )Paris Aslanidis(

 ،)University of Macedonia( جامعة مقدونيا 
)Thessaloniki( سالونيك

"األزمة  بمصطلح  إليها  اإلشارة  إلى  جميًعا  َخلُصنا  قد 
اليونانية"، ولكنها سلسلة من األحداث الدرامية طويلة األمد 
محفوفة  بل  مهمة،  عواقب  ذات  الفاعلة،  الجهات  ومتعددة 
اليورو.  ومنطقة   (EU( األوروبي  االتحاد  على  بالمخاطر 
مايو  انتخابات  بعد  ُكتب  الذي  المختصر،  المقال  هذا  وفي 
)أيار) 2012 مباشرًة، نستهله بوصف انطباعي إلى حد ما 
ألبعاد األزمة، ثم ننتقل إلى بحث النتائج الخاصة بالسياسة 
اليونانية، وفي النهاية، نقدم تقييًما لكلٍّ من نتيجة االنتخابات 

واالتجاهات المحتلمة في المستقبل.

بيانات األزمة

عام  أوائل  بحلول  أنه  إلى  وهلة  أول  من  البيانات  تشير 
2010، قد دخلت األحوال السياسية واالقتصادية في اليونان 
ووفًقا  منها.  الخروج  يصعب  التدهور  من  حلقة  في  بالفعل 
الناتج  انخفض   ،(Eurostat( "يوروستات"  إلحصاء 
عام 2011،  في  بنسبة 6.9%  اليوناني  اإلجمالي  المحلي 
بنسبة  أخرى  مرة  لالنخفاض  يتعرض  أن  المتوقع  ومن 
%4.7 في عام 2012، ليسجل السنة الخامسة على التوالي 
الركود )المفوضية األوروبية EC، توقعات ربيع عام  من 
2012). كما تشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أنه من 
المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

إلى   2007 عام  في  يورو   16.113 من  الثابتة  باألسعار 
نسبة  االنخفاض  2012 – ليبلغ  عام  في  يورو   13.216
البالد  رهيبة قدرها %18 في خمس سنوات فقط. كما أن 
غير جاذبة لالستثمارات: مؤشر التنافسية العالمية، الصادر 
عن المنتدى االقتصادي العالمي )WEF)، يصنف اليونان 
في المركز التسعين من بين منافسيها على مستوى العالم في 
السابع  المركز  من  تصنفيها  انخفض  حيث   ،2012 عام 
واألربعين في عام 2007. كما أن مؤشر الحرية االقتصادية 
 (Heritage Foundation( الصادر عن مؤسسة التراث
 Wall Street( جورنال"  ستريت  "وول  وجريدة 
في  اليونان  فيصنف  مماثلة؛  صورة  يرسم   (Journal
الثالث  المركز  من  هبوًطا  المائة  بعد  عشر  التاسع  المركز 
والسبعين في غضون عامين من الزمان، في حين أن "مؤشر 
سهولة ممارسة أنشطة األعمال"، الصادر عن البنك الدولي 
ومؤسسة التمويل الدولية )IFC)، يصنف اليونان في المركز 
الصعيد  على  أما  عام 2012.  في  بين 183)  )من  المائة 
االجتماعي، فاألرقام تبعث على المزيد من التشاؤم. ويَُتوقع 
عام  في  على 21%  يربو  ما  إلى  البطالة  نسبة  ترتفع  أن 
2012؛ وهي زيادٌة عن النسبة المثبّطة التي بلغت 8.3% 
في  وظيفة   700000 فقدان  هذا  يعني   :2007 عام  في 
خمس سنوات، وإجمالي أكثر من مليون عاطل يوناني؛ كل 
إلى 11 مليون نسمة فقط –  بين عدد سكان يصل  هذا من 

وهو ما يمثل عبًئا ال يُحتمل، يقع على عاتق الشباب.
الثاني  إذا كانت هذه األرقام تمثل نصف الحقيقة، فالنصف 
يكمن في تدني أداء دولة اليونان على المستويين المؤسسي 
واإلداري. كما أشار تقرير وحدة معلومات "ذا إيكونومست" 
(The Economist) إلى تراجع البالد بمقدار 10 مراكز 
)من المركز الثاني والعشرين إلى المركز الثاني والثالثين) 
 2008 عامي  بين  عنها  الصادر  الديمقراطية  لمؤشر  وفًقا 
المعيبة".  "الديمقراطيات  فئة  إلى  بذلك  لتتهاوي  و2011، 
وتعزيًزا لهذه النتيجة، يبعث مؤشر مدركات الفساد الصادر 
يصنف  مروعة، حيث  برسالة  الدولية  الشفافية  منظمة  عن 

السياسة المتوسطية | أوروبا

 السياسة اليونانية المتغيرة في خضم األزمة: 
وجهة غير معلومة
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اليونان في المركز الثمانين لعام 2011 على قدم المساواة 
مع العديد من بلدان أمريكا الالتينية، بل وأقل من الكثير من 
دول جنوب الصحراء الكبرى األفريقية. ويمثل هذا التصنيف 
تردًيا من المركز السادس والخمسين في عام 2007، والذي 
ُعدَّ بالفعل فضيحًة لبلد يرى نفسه جزًءا من العالم المتقدم. 
المبين  المستشري،  االجتماعي  التفسخ  إن  النهاية،  وفي 
جغرافًيا في الصور اإلخبارية ألثينا وهي تحترق والتي بُثّت 
على مستوى العالم، يمثل عالمة جلية لدولة فاشلة في تطبيق 

سيادة القانون والسلطة الدستورية.

الَتِبعات السياسية

مع أن الصورة الماثلة حتى اآلن ما هي إال غيٌض من فيض، 
في  انتقالية  مرحلة  عبر  يمر  وكأنه  تحتها،  يبدو  فكل شيء 
هذه  اليونان حتى  في  المستقرة  والحزبية  السياسية  األنظمة 
اللحظة. ولكن قبل النظر فيما يجري تحليله باعتباره نتيجة 
األزمة، فلنراجع معالم الحالة اليونانية حتى اآلن. ففي أعقاب 
استقالة حكومة حزب الديمقراطية الجديدة )ND) في سبتمبر 
مبكرة  انتخابات  إلى  الدعوة  تمت   ،2009 عام   )أيلول) 
بسهولة  بها  فاز  والتي  األول)،  )تشرين  أكتوبر  شهر  في 
حزب الباسوك االشتراكي )PASOK) تحت قيادة جورج 
باباندريو )George Papandreou)، على وعد بمواصلة 
اإلنفاق العام. وبعد مرور بضعة شهور حاسمة من اإلنكار، 
أُفشي السر، وتداولته األلسنة في الشوارع: إن هناك مشكلٌة 
أرقام  وأن  اليوناني،  الدين  بديناميكيات  يتعلق  فيما  خطيرٌة 
شهر  في  نمطي.  نحو  على  للتالعب  العام خضعت  العجز 
بنسبة 5%  الُمقّدر  العجز  روجع   ،2010 )شباط)  فبراير 
لعام 2009 ليصبح %12.7 )يبلغ الرقم الرسمي الصادر 
على  المخاوف  يشيع  مما   ،(15.6% يوروستات  عن 
المستوى العالمي من تعرض البالد لهبوط حاد. وبينما كان 
وينغمس  شديد،  ببطء  الخارجية  وزارة  مسؤولو  يتحرك 
رئيس  الذات، طلب  إيهام  ممارسات  في  اليونانيون  الساسة 
الوزراء، جورج باباندريو، رسمًيا تدخل االتحاد األوروبي/
)نيسان)2010،  أبريل  شهر  وفي  الدولي،  النقد  صندوق 
دون  ما  إلى  اليونانية  للسندات  االئتماني  التصنيف  انخفض 
الدرجة االستثمارية. وفي األول من شهر مايو )أيار)، تمت 
الموافقة على قرض إنقاذ قدره 110 مليار يورو بشرط تبني 
الغضب  من  بركاناً  أشعل  مما  صارمة؛  تقشف  تدابير 
مستوى  على  الشغب  وأعمال  واالعتصامات  واإلضرابات 
من  حالة  في  بسرعة  تهاوى  االقتصاد  ألن  ونظًرا  البالد. 
إنقاذ  بحزمة  المطالبة  على  الموافقة  العميق، جرت  الركود 

أخرى قدرها 130 مليار يورو في 21 يوليو )تموز). ومع 
ذلك، كانت أركان الحكومة تتداعى، فكان لزاًما عليها تقديم 
تشكيل  أجل  من  الثاني)  )تشرين  نوفمبر   10 في  استقالتها 
حكومة ائتالفية بقيادة نائب رئيس البنك المركزي األوروبي 
 .(Lucas Papademos( باباديموس  لوكاس  السابق، 
تنفيذ االتفاقيات، ونجحت  قدًما في  الجديدة  الحكومة  مضت 
إسقاط  على  للحصول  اإلجراءات  وضع  من  االنتهاء  في 
ترتب عليه  )مما  يورو  مليار  بأكثر من 100  لدين  خاص 
القيمة اإلسمية لحاملي األسهم) بحلول  فقدان %53.5 من 
مارس )آذار) 2012؛ مما آَذَن بنهاية مهمتها، وبدء فترة ما 

قبل االنتخابات.

وفيما يتعلق بانهيار سياسة الثنائية الحزبية، 
ثانًيا، لحق العاُر وسوُء السمعة بالنخبة 

السياسية التي كانت تعمل تحت مظلة هذا 
النظام، وتعد مسؤولًة اآلن عن األزمة

ففي الفترة ما بين انتخابات عامي 2009 و2012، شهدت 
خارطة السياسة اليونانية تغيًرا كبيًرا؛ مما مهد الطريق إلى 

حدوث تطورات تاريخية.وفيما يلي أهم التغيرات.
باستقرار  يتعلق  أكثرها وضوًحا  وربما  التغيرات  هذه  أول 
النظام السياسي للبالد، الذي قد اتخذ نسًقا بسيًطا مؤلًفا من 
حزبين، على أقل تقدير منذ عام 1981. وعلى مدار ثالثة 
عقود من الزمان، استطاع حزب الديمقراطية الجديدة )يمين 
الوسط)،  )يسار  االشتراكي  الباسوك  وحزب  الوسط)، 
ثمَّ  ومن  مذهل؛  بانتظام  السلطة  على  بينهما  فيما  التناوب 
مع  أنه  غير  ومواردها.  الدولة  على  السيطرة  غنائم  اقتسام 
تعرض النظام الحزبي القديم لالهتزاز من جراء األزمة، مما 
دفع حزب الباسوك االشتراكي وحزب الديمقراطية الجديدة 
إلى االشتراك في حكومة ائتالفية بقيادة شخصية ذات خبرة 
السابق فجأًة  الثنائية الحزبية  فنية )تكنوقراط)، أصبح نظام 

نهًجا بائًدا.
وفيما يتعلق بانهيار سياسة الثنائية الحزبية، ثانًيا، لحق العاُر 
وسوُء السمعة بالنخبة السياسية التي كانت تعمل تحت مظلة 
وردت  كما  األزمة.  عن  اآلن  مسؤولًة  وتعد  النظام،  هذا 
الصادر عن  البارومتر  في  المثال –  سبيل  – على  اإلشارة 
معهد "بابليك إيشو" )Public Issue) لسنة 2011 )أثينا، 
المجتمع  يتبنى أكثر من %60 من  أبريل/ نيسان 2011)، 
اليوناني آراًء سلبية تجاه قادة جميع األحزاب الكبرى، سواء 
كانت يسار أو وسط أو يمين. ومن ناحية أخرى، سرعان ما 
بعض  في  فج  مادي  عداء  إلى  السلبية  اآلراء  هذه  تحولت 
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األحيان، بدًءا من االعتداءات الجسدية على صانعي القوانين 
وإتالف  مكاتبهم  اقتحام  حتى  البرلمان  إلى  طريقهم  في 

محتوياتها، أو إفساد لقاءاتهم العامة.
وعلى نحو مماثل، قد تمثل التطور الثالث المهم باليونان في 
التي  التقليدية  السياسية  العائالت  ألبناء  الفعلي  التجاهل 
تصدرت المشهد منذ الحرب العالمي الثانية باستثناء فترات 
فاصلة قليلة. وكان أول ضحايا هذا االتجاه هو رئيس الوزراء 
وهو   ،(Kostas Karamanlis( كارامانليس  كوستاس 
 Constantine( الراحل قسطنطين كارامنليس ابن شقيق 
Karamanlis)، مؤسس جمهورية اليونان ما بعد االستبداد. 
 ،(Papandreou( أما آخر الضحايا، فكانت عائلة باباندريو
عندما تنحى جورج باباندريو عن منصبه كرئيس وزراء في 
نوفمبر )تشرين الثاني) 2011، واستقال من رئاسة الحزب 
في مارس )آذار) 2012. وفي الوقت نفسه، اُضطرت دورا 
باكويانيس )Dora Bakoyannis)، وهي شخصية ذات 
كوستاس  السابق  الوزراء  رئيس  وابنة  سياسي،  ِثقل 
حزب  لترك   (Costas Mitsotakis( ميتسوتاكيس 
الديمقراطية الجديدة، وإنشاء حزب منشق خاص بها، فشل في 
الحصول على نسبة %3، وهي الحد األدنى لدخول البرلمان.
الرابعة  الضحية  هي  أوروبا  في  اليونانيين  ثقة  كانت  وقد 
لالتجاه المشار إليه؛ مما أفضى حالًيا إلى حالة من االرتباك 
والهواجس. حيث تُبين استطالعات الرأي الصادرة مؤخًرا 
األوروبي  االتحاد  في  الرأي  استطالعات  مؤسسة  عن 
المشاعر  "يوروبارومتر" )Eurobarometer)، أن هذه 

حاضرة اآلن بقوة في اليونان، على العكس مما كان سائًدا في 
الماضي القريب. وبناًء عليه، بينما أعلن %63 من اليونانيين 
في منتصف عام 2007 ثقتهم في االتحاد األوروبي مقارنًة 
النسبة  هذه  انخفضت   ،57% البالغ  األوروبي  بالمتوسط 
بحلول أواخر عام 2011 إلى %29 من اليونانيين، مقابل 
)استطالعات رأي  البالغ 34%  األوروبي  االتحاد  متوسط 
غالبية  أن  حين  في  وبالمثل،  و76).   67 "يوروبارومتر" 
اليونانيين قد اعتادوا اإلقرار باستفادة  المواطنين  كبيرة من 
مقارنًة  األوروبي )75%  االتحاد  في  البالد من عضويتها 
رأي  استطالع   ،59% البالغ  األوروبي  االتحاد  بمتوسط 
"يوروبارومتر" رقم 67)، فإن َمن يعتقد هذا الرأي اآلن هي 
أقلية تبلغ %47 ) مقابل متوسط يبلغ %52، استطالع رأي 

"يوروبارومتر" رقم 75). 
وأخيًرا، وربما من أخطر الَتِبعات الناجمة في هذا الشأن اآلن 
هي تدفق اليونانيين الباحثين عن مستقبل أفضل خارج البالد، 

نظام الثائية الحزبية 1981-2012 )النسبة المئوية لألصوات(الشكل 13
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المقاعد%
18.85108حزب الديمقراطية الجديدة )يمين الوسط)

16.7852حزب سيريزا )SYRIZA) )اليسار المتطرف)

13.1841حزب الباسوك )الديمقراطيون االشتراكيون)

10.6033حزب اليونانيين المستقلين )اليمين الشعبوي)

8.4826حزب KEE )الحزب الشيوعي)

6.9721حزب الفجر الذهبي )اليمين المتطرف)

6.1119حزب اليسار الديمقراطية )اليسار المعتدل)
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للمهاجرين.  بلد مصدِّر  إلى  أخرى  مرة  اليونان  يحّول  مما 
اآلفاق  إلى  باإلضافة  عمل،  فرص  توفر  توقعات  أن  وبما 
االقتصادية العامة، تبعث على اإلحباط فإن الكثير من الشباب 
حيث  الغرب،  في  ثراًء  األكثر  البالد  إلى  ينتقل  الموهوب 
يمكنهم االستفادة من رواتب أعلى وبيئة مالية وعملية أكثر 
البشري  المال  لرأس  النزيف  هذا  عواقب  وتعد  استقراًرا. 
ناحيتين على األقل؛ حيث يدل هذا على  الثمين وخيمة من 
أن  المحتمل  الذين من  ابتكاًرا وإبداًعا  فقدان األفراد األكثر 
بعيًدا عن  وذلك  النمو،  إلى  للعودة  العمل  إطار  يقوم عليهم 

زيادة تقلص السوق اليونانية.

انتخابات مايو )أيار( 2012

أثّرت التغييرات الجارية منذ اندالع األزمة تأثرا جلًيا على 
 .2012 )أيار)  مايو   6 في  ُعِقدت  التي  االنتخابات  نتيجة 
وعلى الرغم من أن الكثير قد تنبأوا بحدوث قالقل شديدة في 
السياسة الداخلية، لم يكن أحٌد مستعًدا إلجراء تصحيح كامل 
للنظام السياسي والحزبي للبالد. فحزب الديمقراطية الجديدة، 
وحزب باسوك االشتراكي اللذان عادًة ما تكون لهم الغلبة، 
وكالهما دعما تدابير التقشف الصارمة مقابل االستمرار في 
اتفاقية اإلقراض المبرمة بين اليونان و"التروكيا" باءا بالفشل 
في الحصول على أصوات كافية لتشكيل أغلبية في البرلمان. 
جاء حزب الديمقراطية الجديدة بنسبة ضعيفة بلغت 18.9% 
االشتراكي  الباسوك  الحزب  أن  حين  في  األصوات،  من 
لتدابير  المناهضة  القوى  أما  االنهيار.  حافة  على  أصبح 
السياسي ويساره على حد سواء،  التقشف من يمين الطيف 
ففازت بنتائج كبيرة؛ مما أثمر وجود صوت احتجاجي مؤثر. 
تتميز النتيجة االنتخابية بعدٍد من الخصائص التي تعمل على 
يتعلق  فيما  قيمة  أفكار  وتقديم  اليونانية،  األزمة  فهم 
كان  النتيجة  في  حسًما  العوامل  أكثر  أواًل،  بالمستجدات. 
الغضب المجتمعي المشترك، وليس اختالف األيديولوجيات 
صوتوا  فالمواطنون  المشاركة.  لألحزاب  السياسيات  أو 
المنتمية  األحزاب  وعاقبوا  التقشف،  سياسة  ضد  باكتساح 
الفاشلة.  االقتصادية  اإلدارة  من  سنوات  على  السائد  للتيار 
رفًضا  الواقع  في  االنتخابات  نتيجة  تمثل  ذلك،  على  وبناًء 
شعبًيا لبنود اتفاقية اإلقراض الخارجية الموقعة بين اليونان 

ودائنيها.
حالة  فهي  االنتخابية،  النتيجة  سمات  من  الثانية  السمة  أما 
التفتيت الشديدة التي قد ُمنيَّ بها النظام الحزبي اليوناني. ومع 
األحزاب  من  عدد  استطاع  الحزبية،  الثنائية  نظام  انهيار 
النظام  من  الحائرة  األصوات  جميع  جذب  حجًما  األصغر 

رغبة  أبدى  الناخبين  جمهور  ألن  نظًرا  ذلك،  مع  المنهار. 
تنتمي  األحزاب  هذه  معظم  فإن  الوسط،  تجنب  في  شديدة 
تقريًبا إلى أقصى يسار ساحة المنافسة االنتخابية أو أقصى 

يمينها. 

تمثل نتيجة االنتخابات في الواقع رفًضا شعبًيا 
لبنود اتفاقية اإلقراض الخارجية الموقعة بين 

اليونان ودائنيها

على أقصى اليسار، إلى جانب الحزب الشيوعي األرثوذكسي 
)أي الستاليني)، تجد الفائز األكبر في السباق االنتخابي، هو 
حزب "سيريزا" )Syriza)، وهي حركة احتجاجية تحولت 
مثل:  أسماء،  تحمل  متعددة  مكونات  من  مؤلف  حزب  إلى 
وحتى  األمميين،  العمال  ويسار  اليونان،  شيوعيي  منظمة 
 .]Luxembourg/لوكسمبورغ[ (Rosa( مؤسسة روزا
أما على اليمين، فتجد حزب اليونانيين المستقلين )IG)، هو 
 Panos( كامينوس  بانوس  أسسه  قومي  وطني  حزب 
الجديدة  الديمقراطية  رئيس حزب  نائب   ،(Kammenos
السابق، يتميز بموهبة في نظريات المؤامرة، وحزب الفجر 
الذهبي )GD)، وهو عبارة عن مجموعة يونانية تتبنى الفكر 
النازي، وهو أكثرها إثارًة للقلق. واستطاع الحزب األخير أن 
يستحوذ على قلوب الكثير من اليونانيين وعقولهم عن طريق 
تقديم الطعام واللباس للمحتاجين، وتوفير الحماية من التفسخ 
من  العديد  في  المتزايدة  الجريمة  ومعدالت  االجتماعي، 
ضد  الحمالت  شن  جانب  إلى  ألثينا،  المجاورة  المناطق 

الهجرة.

آثار االنتخابات

على  باالنقضاض  السياسي  الطيف  طرفي  درجات  ُملئت 
إلى  الجديد  الوضع  سينتهي  فهل  السياسي.  الوسط  عضوية 
االستقرار، أم سيتبين أنه مجرد نجاح مؤقت آخر يعقبه فشل؟ 
دائم؟  بشكل  االنتخابية  التقاليد  تغيرت  هل  أخرى،  بعبارة 
وحتى السقوط المدوي لنظام الثنائية الحزبية، كان اليونانيون، 
الناخبين الحائرين، قد اعتادوا على التصويت إلى  باستثناء 
حد ما في إطار العالقات الشخصية، والمصالح الفئوية. فكان 
الحزبان يحكمان سيطرتهما على أجهزة الدولة، ويحرصان 
على منح االمتيازات للبقاء في السلطة، وضمان الدعم. إال 
أن هذا الوضع تغير فجأًة مع طرح مذكرة التفاهم وشروطها 
المالية الصارمة. وعندما توقف اإلسراف في اإلنفاق، شعر 
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أصحاب المصالح الفئوية بتعرض مصالحهم للفقدان كجزء 
من االلتزامات التي قطعتها الحكومة اليونانية على نفسها من 
أجل الحصول على تمويالت اإلنقاذ. وهكذا، بغتًة أصبحت 
خزانة الدولة فارغة؛ فأدركت شبكات المصالح الشخصية أن 

مواردها قد آلت إلى النفاد. 

فمستوى معيشة اليونانيين آخٌذ في التدهور، 
وهم ينظرون مغلوبين على أمرهم، ويعانون 

أشد المعاناة في إدراك الحقيقة القاسية

الناتج  التصحيح  جوانب  من  كافًيا  جانًبا  يوضح  وهذا 
االتحادات  ومواقف  القرارات،  في  الواضحة  وديناميكياته 
الحكومي،  اإلعالم  وأباطرة  المهنية  والجمعيات  التجارية 
القديم.  النظام  ثمار  جني  على  دأبت  التي  األخرى  والفئات 
وهذه الفئات عازمة اآلن على الوقوف خلف أي قوة سياسية 
تعدها بحماية الوضع القائم، وتجميد اإلصالحات المزعزعة 
يمكن  أنه  المعادلة  من  المعقول  للطرف  ويكفي  لالستقرار. 
المواطن – الناخب  نفسية  مراقبة  طريق  عن  الباقي  تقييم 

العادي. 
ينظرون  وهم  التدهور،  في  آخٌذ  اليونانيين  معيشة  فمستوى 
مغلوبين على أمرهم، ويعانون أشد المعاناة في إدراك الحقيقة 
القاسية. كما أنهم ضاقوا ذرًعا من الركود والبطالة، ويعتقدون 
أنه ال بد أن يكون هناك سبيٌل آخٌر أسهل من المسار الطويل 
التقشف  وتدابير  اإلنقاذ  وعمليات  المذكرات  من  والملتوي 
الُمقدمة من ِقبل النُخب باعتبارها الخيار األوحد. ويعيشون 
في حالة من التنافر المعرفي، تتناقض فيها وجهة نظرهم في 
لديهم  ليست  أنه  وبما  المعقدة.  الحقائق  مع  المشكلة  موطن 
القدرة على تحديد جذور األزمة أو الرغبة في ذلك في إطار 
حنينهم إلى األيام الخوالي الجميلة، عندما كان كل شيء على 
أو  ما  أن شيئا  يفترضون  فإنهم  الزمان،  لعقود من  يرام  ما 
شخصا ما آخر هو السبب فيما آلت إليه أحوالهم. ويعتبرون 
أن ما هم فيه ليس من العدل في شيء، وأنه قد أُسيء إليهم؛ 
لذا فإنهم لن يدعموا إال الشخص الذي يتعهد إليهم بمحو ما 
نالهم من إساءات، واستعادة العدل إلى األمة بمعاقبة المذنبين 

الحقيقيين، وليس "الشعب" الكادح.
هبَّ الشعبويون لإلنقاذ، ولبّوا هذا المطلب لخطاب تفسيري، 
وجمعوا المظالم الشعبية، وصاغوها في إطار عمل تفسيري، 
عملت النُخب الخارجية والداخلية على حد سواء، على خداع 

الشعب وفًقا له لتحقيق مصالحها الشخصية الضيقة. ويتخد 
إطار العمل هذا أشكااًل مختلفة بناًء على الجذور األيدولوجية 
من  فالشعوبيون  يقدمه.  الذي  السياسي  المشروع  لصاحب 
جناح اليسار يدرجون تلميحات فيما يتعلق بممارسات دولة 
الرفاهية، وعدم المساواة في توزيع الثروات؛ أما الشعبويون 
دينية.  أو  وطنية  بشعارات  خطابهم  فيصيغون  اليمين،  من 
وهكذا ينتهي األمر بكال الطرفين إلى تحديد األعداء ذاتهم. 
النتيجة واضحة: تحرك غير نظامي شامل يتسلل من خاللها 
إحساٌس بالمعاناة تحت الحصار، ويعمل على تجريد الوسط 
الطيف  طرفي  درجات  وملء  الناخبين،  من  السياسي 
السياسي، وتقويض التحرر السياسي. ومن هناك، فال سبيَل 

إال سبيُل التدهور واالنحدار.

حاشية

ُكتب ما سبق بعد انتخابات مايو )أيار) 2012 مباشرًة. وفي 
االنتخابات األحدث التي ُعقدت في شهر يونيو )حزيران)، 
بينما البلد يتعرض لالنهيار، والخوف الجماعي يتصارع مع 
الغضب الجماعي لدى مختلف شرائح الشعب، تّمكن حزب 
الديمقراطية الجديدة من استعادة بعض قوته السابقة، وحصل 
على المركز األول. وفي الوقت ذاته، برز حزب "سيريزا" 
اليساري باعتباره حزًبا معارًضا كبيًرا، إال إنه يواجه اآلن 
األصولية  بتكتيكاته  سيتمسك  كان  إذا  فيما  متمثلة  معضلة 
السابقة، أو سيظهر بمظهر أكثر اعتدااًل. كما يبدو جلًيا اآلن 
إلى  دخوله  وأن  مألوًفا،  أصبح  الذهبي"  "الفجر  حزب  أن 
البرلمان في شهر مايو )أيار) لم يكن بدعة سياسية عابرة. 
وأثناء كتابة هذا المقال، تبدو اليونان غير مستقرة، بحكومة 
ائتالفية ضعيفة تواجه مشاكل عويصة، ويتعين عليها العمل 
في بيئة أوروبية متزعزعة على نحو متزايد. وقريًبا سيتضح 

إن كانت ستنجح أم ستبوء بالفشل.

االنتخابات اليونانية، 17 يونيو )حزيران( 2012الجدول 7

المقاعد%
29.66129حزب الديمقراطية الجديدة )يمين الوسط)

26.8971حزب سيريزا )SYRIZA) )اليسار المتطرف)

12.2833حزب الباسوك )الديمقراطيون االشتراكيون)

7.5120حزب اليونانيين المستقلين )اليمين الشعبوي)

6.9218حزب الفجر الذهبي )اليمين المتطرف)

6.2617حزب اليسار الديمقراطية )اليسار المعتدل)

4.5012حزب KEE )الحزب الشيوعي)
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 لوتشو كاراتشولو  
)Lucio Caracciolo(

 رئيس تحرير
 "ليميس"، مجلة إيطالية جيوسياسية، روما

)Limes, Italian review of geopolitics( 

العزلة والشيخوخة ونوًعا من  اليوم حالة من  إيطاليا  تعيش 
الفقر في ظل عدم وجود أفق مشترك. وليست األزمة التي 
 Wall Street( "نواجهها منذ سقوط "جدار وول ستريت
wall) مجرد أزمة اقتصادية فحسب، لكنها أيضاً اجتماعية 
وثقافية، قبل كل شيء. فالروابط التي تجمعنا معاً كأّمة واحدة 
تتعرض الختبار قاٍس في هذه اآلونة: إذ أصبح مبدأ "اللهم 
نفسي" هو العقيدة السائدة. كما فقدت المؤسسات مصداقيتها 
نظرنا  ما  وإذا  السياسية.  باألحزاب  بدًءا  كبير،  نحو  على 
خارج شبه جزيرتنا، فسنكتشف أننا نعاني من الوحدة إلى حد 
والدول  األطلسي  دول  من  الرئيسيون  فشركاؤنا  بعيد. 
األوروبية يعانون من تبعات تلك األزمة التي ابتُلينا بها أيضاً، 
تخاطر  أخرى  دواًل  ألن  فقط  مهم  كطرف  إلينا  يُنظر  وقد 
بالدخول في الدائرة المفرغة ذاتها المتمثلة في الديون السيادية 

التي ال تستطيع إيطاليا الفكاك منها في الوقت الحالي. 
لقد برز الجانب الهيكلي لحالة الهشاشة اإليطالية في أعقاب 
الصعيد  على  مكانتها  إيطاليا  خسرت  حين  الباردة،  الحرب 
الدولي. وذلك، بعد أن كانت تُعد في السابق بين الدول المحورية. 
إذ أننا لم نكن على أعتاب العدو فحسب – حين كانت بوابات 
وارسو  حلف  عن  تفصلنا   (Gorizia( غوريتسيا  مدينة 
(Warsaw Pact) – لكنا كنا موطن أكبر حزب شيوعي في 
 Italian Communist /الغرب )الحزب الشيوعي اإليطالي
Party) أو ما يُعرف اختصاراً باسم )PCI). أي أن "الستار 
منا  قسَّ كما  )غوريتسيا)،  الخارجية  حدودنا  حمى  الحديدي" 
داخلياً )في صورة الحزب الشيوعي اإليطالي). وقد جعل هذا 
من إيطاليا واحدة من األصول االستراتيجية في السياق الثنائي 

القطب. ومع انتحار االتحاد السوفيتي وانهيار الحزب الشيوعي 
اإليطالي، أصبحنا ال نمتلك سوى قيمتنا االسمية، بدون أي ثقل 
أو  السياسي  أو  الجيواستراتيجي  الصعيد  على  إضافي 
 ،(NATO( "األيديولوجي. ومع فقداننا تأثيرنا في منظمة "الناتو
مفيدين  أنفسنا  جعل  محاولين  ثانوية،  أدواراَ  نؤدي  أصبحنا 
لألمريكيين حيثما أمكن )كما في كوسوفو وأفغانستان وليبيا)، 

بدون الحصول على أي شيء في المقابل. 
المرجعية  نقطتنا  فقدنا أيضاً  العقدين األخيرين،  وعلى مدار 
الخارجية الثانية بشكل تدريجي: أوروبا. فحتى عام 1990، 
كان االتحاد االقتصادي األوروبي يمثل الواجهة الجيواقتصادية 
لمنظمة الناتو، بالضبط كما كان مجلس المساعدة االقتصادية 
المتبادلة "الكوميكون" )Comecon) بالنسبة لحلف وارسو. 
وفي أعقاب الوحدة بين األلمانيتين، بدأت مرحلة جديدة بالتوسع 
"االتحاد  ظل  في  ذلك  وكان  اليورو،  وظهور  الشرق  نحو 
األوروبي". والحقيقة أنه يمكن وصف هذا االسم بالمضلل، 
ففي حين نطلق على أنفسنا "اتحاد" نعاني االنقسام فيما بيننا 
أكثر من أي وقت مضى. ولكن، هناك ثالثة اختالفات: أننا لم 
نعد متحدين في مواجهة العدو السوفيتي؛ كما أن أمريكا باتت 
تهتم بأولويات أخرى؛ وقد تبنينا عملة بال سيادة، قسمت االتحاد 
اليوم،  وطنية.  عمالت  ذات  ودول  اليورو  منطقة  دول  إلى 
ونتيجة لألزمة، قد نشهد تالشي منطقة اليورو ذاتها، وهي بناء 
ثبت عدم استقراره وعجزه عن التخفيف من تبعات العاصفة 
المالي األمريكي منذ أربعة  القطاع  التي هبَّت على  العالمية 
أعوام، والتي ربما تخبئ لنا مزيداً من اآلثار األكثر خطورة. 
بإمكان  كان  ربما  األوروبية،  الغربية  األزمة  خضم  في 
البحر  َمورد خاص:  إلى  التحول  المبدأ،  حيث  من  إيطاليا، 
األبيض المتوسط. وهذا، مع ذلك، هو مكمن المفارقة. فمع 
تتمتع  حيث  فعلياً،  المتوسطية  الدول  إحدى  تعد  إيطاليا  أن 
بخط ساحلي يبلغ طوله قرابة تسعة آالف كيلومتر يطل على 
البحر األبيض المتوسط )وقد كانت التسمية الرومانية له هي 
mare nostrum وتعني بحرنا)، فال بد وأن لذلك االمتداد 
أهمية جيوسياسية أو ثقافية أو اقتصادية بشكل أو بآخر. هذا 

السياسة المتوسطية | أوروبا

 إيطاليا: األزمة االقتصادية والسياسات الوطنية 
والمشهد العام على الساحة الدولية
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الجانب المهمل غالباً من األزمة اإليطالية يحمل بين طياته 
كثيراً من التفاصيل. فبرغم الجذور التاريخية التي ال يمكن 
يعود  حديث،  جيوسياسي  ببعد  الجانب  هذا  يتمتع  نكرانها، 
تاريخه إلى ما بعد سنوات الحرب العالمية الثانية، حين قمنا 
بالمراهنة بكل شيء على الغرب وأوروبا، دون االلتفات إلى 
تحت  حتى،  لعنَّاها،  أننا  األمر  وواقع  المتوسطية.  هويتنا 

مسمى النتائج العكسية لأليديولوجية األوروبية.

لعنة مناهضة المتوسط

يعتبر جانب مناهضة االمتداد المتوسطي لصالح التحمس لمواالة 
أوروبا إرثاً خطراً بشكل خاص بالنسبة إليطاليا. إذ أنه نابع من 
الجمهورية  خالل  الحاكمة  بالطبقة  الخاصة  السياسية  الثقافة 
عظمائنا  بعض  استعرض  ولقد   .(1992-1946( األولى 
المؤيدين للتوجه األوروبي، وكانوا بشكل خاص )ال على سبيل 
 Ugo La( مالفا  ال  أوغو  مثل  العلمانيين،  من  الحصر) 
Malfa)، استعرضوا الحاجة ألوروبا كوسيلة لربطنا بأكبر 
القوى االقتصادية – وبدرجة أقل، السياسية – في قارة أوروبا، 

بحيث نتجنب المخاطرة بأن "ينتهي بنا الحال في أفريقيا". 
االمتداد  مقابل  في  أوروبا  وضع  في  المتمثلة  الفكرة،  تلك 
الجيوسياسي  الموقف  بشكل جزئي  تعكس  إنما  المتوسطي، 
واالقتصادي خالل النصف الثاني من القرن العشرين، ناهيك 
عن الحرب الباردة وتواجد دول على شاطئ البحر األبيض 
المتوسط لم يكن الوثوق بها ممكناً أو دخلت في تحالف مع 
أيضاً  تعكس  أنها  كما  العدو.  هو،  الذي  السوفيتي،  االتحاد 
اإلطار الجيواستراتيجي: إن البحر األبيض المتوسط أصبح 
بحراً أمريكياً تجوبه قوات البحرية األمريكية، التي اعتبرته 

محور منظومة الدفاع الجنوبي لديها ضد حلف وارسو. 
أوروبا  مواالة  أيديولوجية  أسهمت  فقد  ذلك،  على  عالوة 
انتشار إحساس عام  المتوسط في  البحر األبيض  ومناهضة 
استمر حتى يومنا هذا. ويمكن التفكير، على سبيل المثال، في 
الحملة الخاصة باليورو خالل عقد التسعينات، حين كان من 
المنطقة  إلى  تنتمي  أن  يمكن  التي  البالد  تحديد  الضروري 
المعجزة، كما كانت تبدو آنذاك، التي تتداول "العملة الموحدة" 
األوروبية. وحينئذ، تم عقد محادثة في بعض البلدان الشمالية، 
ألوطان كانت تعدُّ من بين دول "اليورو" اسماً، على رأسها 
ألمانيا، وكانوا يعارضون ما يسمى بدول نادي البحر األبيض 
يضم  كان  الذي   ،(Club Med countries( المتوسط 
إيطاليا واليونان وإسبانيا وحتى البرتغال، التي لم يكن لها وال 
موطأ قدم واحد على الخط الساحلي للبحر األبيض المتوسط، 
لكنها لسبب غريب انضمت إلى المجموعة. وكان يتم تعريف 

هذه الدول على أنها تتمتع بثقافة متوسطية وعملة ذات مفهوم 
ضعيف نوعاً ما، مما يجعلها غير الئقة لالشتراك في العملة 

ذاتها التي يتداولها األلمان وشركاؤهم األفاضل. 
مقابل  في  "الحقيقيين"  األوروبيين  ميَّز  الذي  النقاش،  هذا 
األوروبيين "المزيفين"، الذين يُقصد بهم الدول المتوسطية، 
استعادة  تمت  وقد  األيام.  هذه  في  ليحتدم  جديد  من  يعود 
دول  إلى  يشير  )الذي   "PIIGS" أو   "PIGS" اختصار 
الغبار  وإزالة  وإسبانيا)  واليونان  وأيرلندا  وإيطاليا  البرتغال 
عنه – وهو ليس تعبيراً إيجابياً على نحو دقيق – لإلشارة إلى 
العملة  إدارة  من  تمكنها  حالٍة  في  ليست  التي  الدول  تلك 
األوروبية وفقاً لقواعد واضحة. وبقراءة ما بين سطور خطاب 
أن  ينبغي  الدول  هذه  فإن   ،(Merkel( ميركل  المستشارة 
تستعد للخروج النهائي من منطقة اليورو. فضاًل عن ذلك، 
فإنها في حال إخفاقها في القيام بهذا بأنفسها – بدءاً باليونان – 

سوف تجبرها الدول األخرى على القيام به. 
ويبدو هذا التقسيم بين أوروبا "الفاضلة" وأوروبا "الشريرة"، 
في  واضحاً  "المتوسطية"،  وأوروبا  "الحقيقية"  أوروبا  بين 
التدفقات المالية الواردة من بروكسل في أعقاب الحرب الباردة 
إلى الدول األقل حظاً في أوروبا والمنطقة األورومتوسطية. إذ 
أن التدفقات التي خرجت من دول أوروبا الغربية إلى الحيز 
السوفيتي سابقاً كانت أكبر بكثير جداً من تلك التي تم إرسالها 
المتوسط،  األبيض  البحر  شاطئ  على  الواقعة  البلدان  إلى 

السيّما، األفريقية منها. 
الكوميدية  التراجيدية  الحالة  لفحص  برهة  توقفنا  إذا  إننا 
تم  التي   ،(Barcelona Process( برشلونة"  لـ"عملية 
إطالقها في عام 1995 لجعل المنطقة األورومتوسطية أكثر 
تجانساً وأفضل ترابطاً من خالل تقليص المسافة بين الساحلين 
الشمالي والجنوبي، وحيث تكللت الجهود بإقامة منطقة تجارة 
حرة أورومتوسطية بحلول عام 2010، فإننا نرى، أواًل، تلك 
الفجوة اآلخذة في االتساع التي تفصل بين الخطاب األوروبي 
والتطبيق العملي، وثانياً، وفوق كل شيء، مدى صعوبة تخيُّل 
باألحرى،  لنا – أو  حقيقية  كأولوية  المتوسط  األبيض  البحر 
ألوروبا. ال يمكن للمرء أن يلوم الدنماركيين أو البلجيكيين 
العتبارهم التوجه المتوسطي مجرد فكرة ثانوية. فالواضح أن 
بحر  منطقة  به  يُقصد  األرجح  على  "الدنماركي"  المتوسط 
البلطيق. وبالمثل، يمكن التماس العذر لألتراك أو الرومانيين 
مثال  وهو  األسود،  للبحر  األهمية  من  المزيد  إعطاء  على 
هي  فهمها  يمكن  ال  التي  النقطة  لكن  لـ"المتوسط".  مصغر 
كدولنا  وتاريخياً  جغرافياً  المتوسطية  الدول  تجاهل  سبب 
للمنطقة الخاصة بها، تقريباً كما لو لم تكن جزءاً منها. والواقع 
أن البعض حتى ينظر إلى المنطقة على أنها منطقة أخطار 
وتهديدات، السيَّما منذ 11 سبتمبر )أيلول): وفي هذا الرأي، 
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يمثل اإلرهاب والهجرة أبرز األمور التي ينبغي تجنب قدومها 
من منطقة البحر األبيض المتوسط. 

غير  المهاجرين  من  العظمى  الغالبية  أن  ننسى  وهكذا، 
من  يأتون  ال  إيطاليا  دخول  من  يتمكنون  الذين  الشرعيين 
الجنوب، من مضيق صقلية أو من ليبيا، حيث يتركز اهتمام 
وسائل اإلعالم والحكومة، لكنهم يأتون من الشرق. حيث إن 
معظم المهاجرين غير المسجلين لدينا يدخلون إيطاليا بموجب 
تأشيرة قانونية تنتهي الحقاً، وعندها يصبحون غير شرعيين. 
ولكونهم أكثر شبها ظاهرياً بنا من حيث لون البشرة واألصول 
العرقية عن غيرهم من التونسيين أو المصريين، فإنهم يُنظر 
يسمى  مما  القادمين  المهاجرين  من  سلبية  أقل  بنظرة  إليهم 
"الشاطئ الرابع" – الذين، كما يشعر الكثير من اإليطاليين، 
يجلبون معهم، بجانب أشياء أخرى، خطر نشر اإلسالم، وهو 

دين منفذي الهجمات ضد برجي مركز التجارة العالمي. 

ردة الفعل اإليطالية يجب إما أن تبدأ بالمنطقة المتوسطية 
أو ال تبدأ على اإلطالق 

لقد ضربُت عدداً قليال من األمثلة على أن فقدان الذاكرة المتنامي 
– فقدان الذاكرة المتوسطية – يؤثر سلبياً على كل من إيطاليا 
ن مناهض للتوجه المتوسطي  وأوروبا، باإلضافة إلى بناء مكوِّ
داخل أيديولوجية المواالة ألوروبا. وانطالقاً من العلم بأن كل 
كيان جيوسياسي – وأوروبا ليست استثناء من هذا – يقوم في 
ر بما هو ضده، فإن أحد  مواجهة كيان آخر، بمعنى، أنه يفسَّ
طرق إرساء قواعد هذا البناء السلبي يتمثل في وضع أوروبا 

ومنطقة المتوسط كطرفي نقيض في معادلة واحدة. 
وفي هذا اإلطار، كشف "الربيع العربي" )ذو الصياغة الغربية) 
عن مدى ضعف دولتنا. إذ أن الحروب واالنتفاضات في الشرق 
األوسط لم تأخذنا على حين غرة فحسب، بل إنها في بعض 
الحاالت أيضاً أزاحت عن المشهد بعض األصدقاء التاريخيين 
المفترضين إليطاليا: أمثال بن علي ومبارك والقذافي. بل إننا 
شاركنا حتى في التدخل في ليبيا، ليس دفاعاً عن مصالحنا، 
ولكن العتقادنا أننا بالقيام بذلك سوف نتمكن من نيل حصة من 
غنائم ما بعد الحرب، التي سوف تنجم عن تغيير نظام الحكم في 
طرابلس، وفقاً لمساعي ساركوزي وكاميرون. واليوم، تعيش 
ليبيا حالة من الفوضى، ولم يتم اقتسام الغنائم. وفي هذا بعض 
المواساة لنا، في حين يتفاوت مداها بالنسبة لفرنسا وبريطانيا. 

مع ذلك، تظل هناك حاجة إلعادة اكتشاف منطقة المتوسط كأحد 
األصول الجيوسياسية واالقتصادية إليطاليا. فإذا أمعنا النظر 
العقدين  المتوسط على مدار  األبيض  البحر  إلى دور منطقة 
الماضيين، منذ نهاية الحرب الباردة، من منظور جيواقتصادي، 

بمعنى النظر بشكل جوهري إلى التجارة، فإننا نرى أنه حتى 
وقت اندالع األزمة منذ عامين، كانت العالقات التجارية تتطور 
بمعدل ملحوظ. لكن بسبب األزمة تقلص حجم التجارة حالياً 
على نحو بالغ. لكن، يمكننا توقع نموها من جديد، وذلك بإعادة 
البناء فوق األسس التي تم وضعها حتى عام 2007، والتي 
هذا  ويستند  األزمة.  بسبب  كبير  نحو  على  للتآكل  تعرضت 
التوقع إلى حقيقة أنه، في منطقة المتوسط، لم تتغير دوافع إقامة 

هذا النمو، فضاًل عن وجود أسس راسخة لتحقيق ذلك. 
ما هي دوافع النمو؟ إنها تتمثل، بصورة جوهرية، في بزوغ 
وكوريا  الصين  وخصوصاً،  اآلسيوية،  االقتصاديات  نجم 
العالم".  كـ"مصنع  وفيتنام  وتايالند  والهند  واليابان  الجنوبية 
السوق  دخول  إلى  بحاجة  آسيا  شرق  في  الكبرى  فالدول 
المئوية، فسنجدها  بالنسبة  بتمثيلها  قمنا  إذا  التي  األوروبية، 
تمثل تقريباً ربع السوق العالمية. ولكي تدخل تلك الدول إلى 
هذه السوق الضخمة، عليها أن تعبر البحر األبيض المتوسط، 
مروراً بقناة السويس، ثم المتابعة نحو الغرب مروراً بجبل 
طارق ومنه إلى األمريكيتين. إنها الحقيقة الراسخة: منطقة 

البحر األبيض المتوسط هي سوق التجارة اآلسيوية. 
في المجمل، يتم نقل قرابة %80 من التجارة العالمية عن 
األبيض  البحر  عبر   30% نسبة  تمر  فيما  البحر،  طريق 
الشرق  بين  جسراً  بحرنا  من  الطريق  جعل  لقد  المتوسط. 
إنها منطقة جيواقتصادية استراتيجية تحتل دولتنا  والغرب. 
موقعاً متوسطاً فيها. ولهذا ينبغي أن نكون قلب هذه المنظومة. 
لكنا لسنا كذلك. وهذا يرجع إلى األسباب السياسية والثقافية 

سالفة الذكر، والتي، مع هذا، ليست محصنة ضد التغيير. 
يثير هذا مسألة األولوية بالنسبة لإليطاليين. فنحن نعلم أنه، 
خالل أوقات الشحن، تتمتع موانئنا بميزة توفير مدة مقدارها 
أسبوع للوصول إلى المحطات األوروبية الشمالية )روتردام/ 
 ،Le Havre /ولو هافر Hamburg /وهامبورغ Rotterdam
التكاليف  إلخ). لذا، ال بد من وجود سبب قهري، من ناحية 
منطقة  خارج  موانئ  إلى  البضائع  بشحن  يتعلق  والمزايا، 
المتوسط بداًل من موانئنا كما يحدث، لألسف. تكمن المشكلة 
بمعنى، نقص  لدينا وجفافها،  الموانئ  في ضعف منظومات 
الطرق  الرئيسية:  واألسواق  موانئنا  بين  الكافية  الوصالت 
السريعة، والسكك الحديدية، وكل ما من شأنه تمكين أو ينبغي 
أن يمهد لتسليم شحنات الحاويات المفّرغة إلى الزبائن. ومن 
وألمانيا  فرنسا  )في  الشمالية  الموانئ  تعتبر  المنظور،  هذا 
وهولندا) أفضل كثيراً من ناحية التجهيزات والوصالت التي 
تربطها باألسواق الرئيسية في بلدانها أو في بقية أنحاء أوروبا، 
جيدة  سريعة  وطرق  حديدية  سكك  منظومات  تتوفر  حيث 
القنوات  وعبر  نهري  نقل  أنظمة  إلى  باإلضافة  التصميم، 

متطورة بشدة في هذا الجزء من أوروبا. 
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قات األخرى التي غالباً ما نجتهد في تجاهلها حين  من بين المعوِّ
نخوض نقاشاً بشأن موانئنا، وخصوصاً تلك الواقعة في الجنوب، 
حقيقة أنها تقع في مناطق جيوسياسية ال تخضع للسيطرة من 
جانب الدولة – وأبرز األمثلة على ذلك حالة منطقة جويا تاورو 
مقاطعة  داخل  رسمياً  وقوعها  فبرغم   .– (Gioia Tauro)
 (Camorra( الكامورا  لسيطرة  تخضع  أنها  إال  إيطالية، 
ومنظمة ندرانجيتا )Ndrangheta) وغيرهما من جماعات 
الجريمة المنظمة. وهذا موطن خلل كبير، أوالً؛ ألن المنطقة 
التي تعاني من انعدام اليقين القانوني تجذب القليل من المستثمرين 
اإليطاليين واألجانب على حد سواء، وثانياً، ألن هذه المنظمات 
اإلجرامية تبدو دائماً أقوى من الدولة، مما يجعلها قادرة على 
إعاقة عمل الموانئ أو تعريضها للخطر. على سبيل المثال، في 
م المجرمون المحليون شبه اتحاد يرفع األعالم  جويا تاورو، نظَّ
الحمراء لمنع الميناء من الوقوع في أياٍد خارجية. وهناك أيضاً 
مدينة  حالة  كانت  الصحافة مؤخراً؛ حيث  تداولته  آخر  مثال 
تارانتو )Taranto)، والتي كانت تعتبر مشكلة ثقافية، أو مشكلة 
إهمال. ففي تلك المدينة، طلب مدير إحدى أكبر شركات النقل 
المائي في العالم، وكان رجاًل صينياً، طلب مقابلة العمدة ألنه 
كان يرغب في االستثمار في الميناء. ولم يكن من العمدة إال أنه 
لم يتكرم حتى باستقباله، ألنه ال يعرف ذلك الشخص. وعلى 
األرجح، كان ذلك المدير الصيني يعتقد أن موقع تارانتو ووفرة 
الطرق السريعة سوف تجعل منها محوراً مثالياً لنقل البضائع 

إلى ميالنو وبرلين. 
إننا إذا واصلنا السير على هذا الدرب، فلن نتغلب أبداً على 
التحدي االقتصادي والسياسي الكبير الذي يواجه دولتنا خالل 
العقود القادمة: المنافسة على التجارة اآلسيوية في منطقة البحر 
 (Genova( األبيض المتوسط. ال بد من إعداد موانئ مثل جنوة
أو تارانتو أو جويا تاورو أو ترييستي )Trieste) أو أنكونا 
(Ancona) للمشاركة في منظومة موانئ ُقطرية تتألف من 
موانئ كبيرة ومراكز تجارية حقيقية وأخرى فرعية أصغر في 
الحجم وتتمتع بوصالت مالئمة. سيكون هذا ضروريا للتنافس 
مع برشلونة وفالنسيا والموانئ الجديدة التي تظهر على الساحل 
الجنوبي للبحر األبيض المتوسط، مثل ميناء طنجة المتوسط، 
في مضيق جبل طارق، وهي محطة يمكنها أن تلحق سريعاً 
 Antwerp/بمحطات "السلسلة الشمالية" )روتردام وأنتويرب

وهامبورغ) من حيث البنية التحتية والحجم والقدرات. 

معركة اليورو

الخروج  أواًل  علينا  المتوسطي،  بُعدنا  إلحياء  التوجه  قبل 
سالمين من معركة اليورو. عالوة على ذلك، علينا القيام بهذا 

فحسب،  اقتصادنا  أجل  ليس من  في مرحلة حاسمة،  األمر 
الديمقراطية  الدولة  فنحن  سياساتنا.  أجل  من  أيضاً  ولكن 
الكلمة من  تعنيه  بما  بها أحزاب  ليس  التي  الوحيدة  الغربية 
إما بقايا للجمهورية  معنى. فالمتواجدون على الساحة حالياً 
"شعب  برلسكوني  ]حزب  شخصية  أحزاب  أو  األولى، 
لحكمه، وحزب دي  الحرية" )PDL)، طالما ظل خاضعاً 
بييترو )Di Pietro) "إيطاليا القيم" )IdV)، إلى غير ذلك[ 
أو التكوينات "الشعبوية" الجديدة، مثل "حركة الخمس نجوم" 

.(Beppe Grillo( التي يتزعمها بيبي غريلو ،(M5S)
بعد سقوط الجمهورية األولى وبدء عهد من عدم اليقين برزت 
إيطاليا  يحكم  برلسكوني،  سيلفيو  )وخسائر)  انتصارات  فيه 
جورجو  الجمهورية  رئيس  ِقَبل  من  لة  مشكَّ حكومة  اليوم 
نابوليتانو )Giorgio Napolitano)، يقودها ماريو مونتي 
قبل  أوروبي مدعوم من  مفوَّض  (Mario Monti)، وهو 
واليسار  الوسطي  اليمين  من  الرئيسية  السياسية  األحزاب 
التكنوقراط. وهذه هي  أساسي من  بشكل  وتتألف  الوسطي، 
السلطة التي نواجه بها الحكومات السياسية األوروبية التقليدية 

في خضم معركة اليورو. 
والمفارقة هنا، أن ضعفنا هو مكمن قوتنا. فإيطاليا ثالث أكبر 
اقتصاد في أوروبا وتاسع أكبر اقتصاد في العالم، لهذا فهي، 
ببساطة، أكبر من أن تفشل. إنه من مصلحة ألمانيا وفرنسا، 
والبرازيل  والصين  األمريكية  المتحدة  الواليات  وأيضاً 
ذلك سيؤدي  أن  إذ  اإلفالس.  نحو  توجه روما  عدم  ضمان 
حتما إلى سقوط منطقة اليورو، بما يتبع ذلك من آثار مدمرة 
كثيراً  يتجاوز  قد  الذي  واالقتصادي  الجيوسياسي  للتوازن 

حدود القارة العجوز. 
إلنقاذ  محددة  خطة  تمتلك  ال  حكومتنا  أن  يبدو  ذلك،  برغم 
إيطاليا، بعيداً عن تلك التي يمليها البنك المركزي األوروبي. 
تفاقم  على  تعمل  سوف  تقشفية،  خطة  وهي  الخطة،  فتلك 
منظومة  داخل  العامة  أموالنا  لوضع  محاولة  في  األزمة 
سياق  نفس  في  السمعة  سيئة  كارثية  خطة  إنها   الخدمة. 
 .(Washington Consensus( واشنطن"  "إجماع 
اليورو،  منطقة  وبالتالي،  إيطاليا،  إنقاذ  أن  الواضح  ومن 
سوف يتطلب على األقل إصدار سندات لليورو، وربما تكون 
سيادة  تدشين  إعادة  على  قادرة  بحق  أوروبية  دولة  هناك 
اليورو. ولمساعدته في تحقيق غايته، التي يستمر األلمان في 
وداخل  أوباما  دعم  على  يعتمد  أن  لمونتي  يُمكن  مقاومتها، 
أوروبا بشكل خاص، على الرئيس الفرنسي الجديد، هوالند. 
برلين  إلقناع  كافيا  ذلك  سيكون  هل  هو  هنا  السؤال  لكن 
)وبروكسل) بأن التقشف سوف يغرقنا جميعاً، إن عاجاًل أو 
ذاته  الحزين  المصير  نحو  جميعاً  بنا  يودي  وسوف  آجال، 

الذي تعاني منه اليونان. 
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لويزا إدريس عيت حمدوش
 ُمحاضرة

كلية العلوم السياسية واإلعالم، الجزائر

إن نظرًة سريعة على شمال أفريقيا تسمح بتصنيف بلدانه في 
فئتين. األولى تضم الدول التي دق بها الربيع العربي ناقوس 
النهاية ألنظمة طالت أعمارها )تونس وليبيا ومصر). وفي الفئة 
الثانية قامت الحكومات بإدخال إصالحات محدودة وفقاً لمنطق 
محكوم   (top-down( ألسفل  أعلى  من  يتجه  إصالحي 
بصرامة )المغرب والجزائر). لم يخضع النظام الجزائري فقط 
للضغوط اإلقليمية الجديدة، لكنه استجاب منذ سنوات لمطالب 
الشعب، الذي قد ذاق على مدار عشرين عاماً الحرية الناجمة 
اإلرهاب  مآسي  وعانى  عام 1989،  السياسي  االنفتاح  عن 
اإلحباطات  وراكم  التسعينات،  لسنوات  المضاد  واإلرهاب 
السياسية واالقتصادية التي فاقمتها – وللمفارقة – عودة السالم. 
لماذ لم تنجح هذه الضغوط حتى اآلن، على الرغم من واقعيتها، 
في هز أسس النظام؟ ما هي مصادر مرونة النظام الجزائري؟

الجزائر تحت الضغط

تخضع الجزائر لضغوط داخلية وخارجية. ولنبدأ بالكالم عن 
زيادة  في  العربية  الثورات  تأثير  عن  نتكلم  أن  قبل  األولى 

الضغوط الواقعة على الجزائر.

اضطرابات اجتماعية

بانفجارها في  الثاني) 2011،  )كانون  يناير  احتجاجات  إن 
جذبت  قد  ذروتها،  التونسية  الثورة  فيها  بلغت  التي  اللحظة 

انتباه وسائل اإلعالم المحلية والعالمية، بعد أن رأت فيها بدايًة 
لـ"الربيع العربي" بالجزائر. وما لبثت الحركة االجتماعية أن 
توقفت وبسرعة كما بدأت. لماذا؟ السبب األول هو بال شك 
فهؤالء  الجزائر1.  في  االجتماعية  الحركات  بطبيعة  مرتبط 
الذين اعتقدوا في "تأثير كرة الجليد" فاتتهم الطبيعة المفرطة 
واالعتيادية لالحتجاجات، إلى حد يمكن معه مقارنتها وبشيء 
من السخرية بمباراة كرة قدم للمنتخب الوطني: فقد طالت 30 
والية في 2002، و48 والية هي عموم البالد في 2011. 
وفي 2010 رصد الحرس المدني 10 آالف حركة احتجاجية 
بطول البالد. وتظل إحصاءات 2012 هي األكثر تأثيراً. هي 
قصير  أمد  ذات  ولكنها  األول،  المقام  في  كبيرة  احتجاجات 
وكثافة منخفضة ومحدودة الرقعة الجغرافية، يمكن أيضاً أن 
أوتوزيع  القدم،  لكرة  مباراة  مثل  ذريعة:  أدنى  على  تحدث 
المساكن، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو حتى رخصة قيادة 

تم سحبها.
نقدر  أن  الضروري  االحتجاجات، من  هذه  تكرر  نفهم  كي 
الشعور القوي بالظلم الذي يسكن شعباً يعرف حق المعرفة 
أن الجزائر بلٌد ثري ]182 مليار دوالر من احتياطي النقد 
األجنبي في فبراير )شباط) 2012[، بينما تأثير ذلك الثراء 
على مستوى المعيشة غير ملحوظ بشكل كاف. فمن المؤكد 
أن الدولة تضع استثماراتها في مشاريع ضخمة تهدف إلى 
لكن  االقتصادي،  لالنتعاش  الالزمة  التحتية  البنية  تحسين 
التكاليف الزائدة، بسبب الفساد بشكل خاص، تثير الغضب. 
المتحققة في مجال محاربة  النتائج  فإن  ناحية أخرى،  ومن 
العالي  والتعليم  والتعليم  الصحة  وتحسين  والتدريب  البطالة 
المثال  سبيل  وعلى  الُمقدمة.  الوعود  مستوى  تحت  تظل 
تعهدت الحكومة بخلق 250 ألف وظيفة بين عامي 2007 
إن  النور.  رأى  ما  هو  فقط  بالكاد  نصفها  ولكن  و2012، 
من  )أقل  درامي  بشكل  مرتفعًة  ليست  عمومها  في  البطالة 
%10 رسمياً) ولكن بطالة الخريجين ترتفع لما يقرب من 

السياسة المتوسطية | المغرب العربي

 الجزائر في مواجهة الربيع العربي: 
الحفاظ على المرونة رغم انتشار الضغوط

.Louisa dris-aït haMadouchE, "L’abstention en Algérie : un autre mode de contestation politique," Année du Maghreb, 2009, 263-274 .1 ص



20
12

ي 
سط

تو
الم

16
4

ملة
شا

رة 
نظ

%18. وما هو أسوأ أن عدم االستقرار الوظيفي في ارتفاع، 
حيث أن عقود العمل الدائمة انخفضت من %65 إلى 49% 
فيما  إلى 50%،  من 35%  المؤقتة  العقود  ارتفعت  بينما 
للكلمة.  الحرفي  بالمعنى  الرسمي  غير  القطاع  تضاعف 
فالشاب، الخريج خصوصاً، الذي ال يجد عماًل هو مواطن 
فاقد إلحساسه بالقيمة، ولن يفلح في االندماج بالمجتمع، ولن 
تكون له ثقة في المستقبل وسيبحث عن منفذ. العنف والجريمة 
والتطرف أو "اإلحراق" )الهجرة غير الشرعية) هي بعض 

حلوله.

إن الجمود السياسي هو أيضًا مسؤولية 
األحزاب السياسية غير المرئية تقريبًا، إال في 

االستحقاقات االنتخابية. وهي تتميز ببرامج 
غير مطورة وخطاب يكتفي باالنتقاد دون أن 

يطرح بدائل ومحسوبية متباهية واستقطاب في 
جميع األنحاء

وعلى الرغم من شبكات الشرطة القوية في المدن )شرطي 
واحد لكل 180 مواطناً)، فإن السلطات تميل إلى إدارة مثل 
هذه الحاالت من التوتر عن طريق فرض درجة من ضبط 
من  تماماً  الشغب، ضبط نفس مفهوم  لقوات مكافحة  النفس 
حيث عدد وإيقاع االحتجاجات التي تجعل الحل القمعي نوعاً 
من المخاطرة. وهناك عامل آخر يفسر هذه اإلدارة بتجنب 
المواجهة وهو غياب أي امتداد سياسي. وكما الحظ عالما 
االجتماع آمال بو بكر وعبد الناصر جابي، فإن اإلضرابات 
والمظاهرات تحركها مطالب براغماتية اقتصادية اجتماعية، 
وال يوجد بها أثٌر ألي داللة سياسية أو أيديولوجية، بل إن 
محاولة استعادتها من قبل األحزاب تخفق بشكل بائس، كما 
لو كان المحتجون ال يثقون في تأثير األحزاب السياسية. هل 

دخل الجزائريون في ثقافة احتجاج غير ُمسيّسة؟

الركود السياسي

الحياة  فإن  االجتماعية،  االقتصادية  الحياة  خالف  على 
منذ عشر  والمكان  الزمان  في  ثابتًة  مجمدًة،  تبدو  السياسية 
منها  نذكر  العوامل  من  كبير  عدد  بسبب  وذلك  سنوات. 
الرئاسي. وهو مكون من  االئتالف  يمارسه  الذي  االحتكار 
والتجمع  سابقاً،  األوحد  الحزب  الوطني،  التحرير  جبهة 
لسد   1997 عام  تأسس  حزب  وهو  الديمقراطي،  الوطني 

سابقاً.  السلم – حماس  مجتمع  وحركة  السياسي،  الفراغ 
المستوى  على  سواء  اللعبة  أغلق  قد  الواقع  في  االئتالف 
مشّكل من األحزاب  األيديولوجي. وهو واقعياً  أو  الحسابي 
يُفَعل  أن  يمكن  البرلمان، ال شيء  في  تمثياًل  األكثر  الثالثة 
التيارات  يمثل  أخرى  ناحية  من  وهو  ضدها.  أو  بدونها 
األكثر  الميول  على  تحتوي  التي  واإلسالمية  القومية 
جماهيرية. الثبات السياسي إذن لم يكن غريباً بال شك عن 
ُصنِّف  ائتالفاً،  صاحبت  التي  والظاهرة  الكامنة  التوترات 

أحياناً بأنه ضد الطبيعة.
جبهة  بين  تجنبها  يمكن  ال  التي  المنافسة  فإن  البداية،  في 
التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي قد استمرت، 
فالحزبان يستثمران ويعتمدان على نفس الزبائن السياسيين. 
وقد زادت السيطرة على المناصب الرمزية، والرئاسة بشكل 
خاص أيضاً، من التوترات بما إن التجمع الوطني الديمقراطي 
التجمع  بمرشحين:  الدفع  يستطيعا  لم  السلم  مجتمع  وحركة 
الديمقراطي باختياره، أما حركة مجتمع السلم فقد ُمِنعت من 
المتعاقبة  االنتخاب  إعادة  ساندت  ثم   ،1999 عام  في  ذلك 
للرئيس المنتهية واليته. وإلى هذا تضاف أيضاً األزمات التي 
أو  القيادات،  تنافس  بسبب  داخلها  في  األحزاب  بتلك  تحيق 
القوائم  في  موقع  على  للحصول  أو  السياسية  الخيارات 
االنتخابية. إن الخطاب الرئاسي في أبريل )نيسان) 2011، 
رأس  في  التغيير  وتوقعات  عنها  أعلن  التي  واإلصالحات 
الدولة قد أثارت األطماع ودقت أخيراً ناقوس النهاية للتحالف. 
السياسية  األحزاب  مسؤولية  أيضاً  هو  السياسي  الجمود  إن 
وهي  االنتخابية.  االستحقاقات  في  إال  تقريباً،  المرئية  غير 
تتميز ببرامج غير مطورة وخطاب يكتفي باالنتقاد دون أن 
يطرح بدائل ومحسوبية متباهية واستقطاب في جميع األنحاء 
وغياب التناوب في إطار منظومات تدعي الديمقراطية. فقط 
حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" قد أحدث رجًة 
في مؤتمره الوطني بإعالنه أن سعيد سعدي قد ترك رئاسة 
إنه أول  بما  تُذَكر  أن  الواقعة  الذي أسسه. وتستحق  الحزب 
حزب يستوحي الديمقراطية ويمارس التناوب في المناصب. 
لدرجة  قليلة  االستبدادية  السياسة  تحدي  على  األمثلة  إن 
تستحق إبرازها. على مستوى قمة الدولة، نذكر تصريحات 
رمضان،  عبان  بأن  معترفاً  قابلية  ولد  دحو  الداخلية  وزير 
الوجه البارز في حرب االستقالل، تم اغتياله من قبل رفاقه، 
إيفيان  اتفاقية  وانهوا  وأداروا  فاوضوا  الذين  أولئك  وأن 
(Évian) تم منعهم ظلماً من الحكم، وفي النهاية فقد فقدت 
الجزائر 40 عاماً من التنمية والدمقرطة بسبب الصراع بين 
"من رضعوا من أثداء االشتراكية وأولئك الذين أرادوا إدارة 
غير  بتحد  يتعلق  األمر  وعقالنية"2.  ليبرالية  براغماتية 

.TSA (Tout Sur l’Algérie, le quotidien électronique(, 18 March 2012 2
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مسبوق للنظام الذي استقر منذ االستقالل، ونزع القداسة عن 
حرب االستقالل. هل الضغوط اإلقليمية هنا لها معنى ما؟

الضغوط اإلقليمية 

بمجرد تالشي تأثير المفاجأة، فإن القوى العظمى عدَّلت من 
أوضاعها، وانخرطت في منطق مساندة التغييرات في مصر 
البادئة في  وليبيا وتونس وسوريا مع إطرائها لإلصالحات 
المغرب وانسحاب الرئيس اليمني من السلطة. في هذا السياق 
يحمل  وحيد  بخطاب  الجزائر  تمسكت  االستقرار،  عدم  من 
واحترام  الداخلية  الشؤون  في  التدخل  عدم  وحيدة:  رسالًة 
السيادة والحفاظ على سالمة أراضي البلدان المجاورة التي 
هي في حالة اضطراب داخلي قوية. وفي مواجهة األزمات 
المتعاقبة دفعت الجزائر بنفس الحل: الحوار السياسي الشامل 
أو  العربية  الدول  )جامعة  إقليمي  سياق  في  األزمة  وإدارة 
الجزائر  على  جّر  قد  الموقف  وهذا  األفريقي).  االتحاد 
وبمساعدة  الديكاتوريات،  بمساندة  االتهام  مريرة.  انتقادات 
الديكتاتوريين على تجاهل المطالب المشروعة للشعوب، فيما 
هي ترد بحمالت مضادة، تختصر دورها في وضع الدفاع 
وجدت  ذروتها،  ليبيا  في  الحرب  بلغت  وحين  الفعل.  ورد 
الجزائر نفسها محاصرة تقريباً، متمسكًة بمعارضة حاسمة 
لكل تدخل أجنبي، مدعيًة أن تصعيداً كهذا من شأنه أن يفاقم 
وبشكل قوي العداءات القبلية والتقسيمات المناطقية التاريخية 
اها معمر القذافي على مدار أربعين سنة. ويضاف  التي غذَّ
الصالح  الجيوسياسي  والمناخ  األراضي  تكوين  هذا  إلى 
المستحيل  من  بمنطقة  يتعلق  فاألمر  الصراع.  لتصدير 
السيطرة عليها، خاضعة منذ فترة طويلة لتأثير من كان يريد 
أن يكون ملك ملوك أفريقيا والذي لم يتردد في تفجير طائرات 

دون خوف من عقاب.
وإن كان ذلك الموقف قد تشارك فيه االتحاد األفريقي والبرازيل 
والهند، حتى ال نذكر فقط الدول المعنية مباشرة بالصراع، فإن 
تعكس خوف  التي  الفكرة  أساس  الجزائر مدان على  موقف 
نظام استبدادي وليس منطق دولة. لكن هل الدافعان متناقضان 
حقا كما نصورهما؟ ففي اللحظة التي تحتفل فيها الثورة الليبية 
بعيدها األول، أعلنت برقة )Cyrenaica) من طرف واحد 
استقالل المنطقة األكثر ثراًء في ليبيا. وبالتوازي فإن المبادرات 
االضطرابات  مخاطر  لتحجيم  الهادفة  األولى  اإلقليمية 
متأخر  اعتراف  وكأنه  يبدو  فما  الجزائر.  تضم  المتصاعدة 
بالحجج التي سيقت منذ اندالع الثورات، اعتراف يميل إلى 
الموقف  عمق  ليس  مساءلته  ينبغي  ما  بأن  الفرضية  تعزيز 
الجزائري، ولكن شكله. كذلك مركزية أخذ القرار، والفجوة في 
الفعل  رد  على  والمبني  المستغلق  والطابع  االتصال،  مجال 

والدفاعي للسياسة الجزائرية. من الجائز إذن أن نفترض أنه 
لو كانت الجزائر قد استكملت تحّولها الديمقراطي، فإن موقفها 
مناقشته  تتم  أن  يمكن  كان  )والسوري)  الليبي  الوضع  من 
والمخاطر  األرض  التطورات على  في ضوء  عليه  والحكم 
على أمنها القومي، بداًل من استبعاده ببساطة باعتباره أعذار 
تم  التي  اإلصالحات  هل  النفس.  عن  دفاع  حالة  في  لنظام 

إدخالها صالحة لتغيير المعطيات؟

الجزائر والمرونة

الثبات  بعد عشر سنوات من اإلرهاب، وعشر سنوات من 
تزال  ال  العربي"  "الربيع  من  عام  ثم  السياسي،  والجمود 
الجزائر تحافظ على الوضع الراهن السياسي. كيف ولماذا؟

التحايل بالتعديالت التشريعية

قرر الحكام أن يصطنعوا حركًة، مدركين حقيقة أن الجمود 
السياسي من ناحية، والغليان االجتماعي من ناحية أخرى، 
القوانين  من  حزمة  فأُدخلت  للغاية.  هشاً  توازناً  يشكالن 
فصل  في  واالجتماعية.  السياسية  الحرية  ترويج  بغرض 
الحريات السياسية تبنَّى البرلمان قانوناً جديداً حول األحزاب، 
تعزيز  بغرض  الحصة  نظام  كذلك  جديًدا،  انتخابًيا  وقانوًنا 
دور المرأة في الهيئات المنتخبة. هذه القوانين القت استقبااًل 
تبرق   4 فالمادة  األحزاب،  قانون  يخص  فيما  هذا  ملتبساً. 
بغموضها، حيث يحظر فيها على كل شخص مسؤول عن 
استغالل الدين مما قاد إلى المأساة الوطنية أن يؤسس حزباً، 
في تأسيسه أو يكون بين هيئته العليا، بينما  أو يكون طرفاً 
الشخص الذي قد يكون اشترك في أعمال إرهابية واعترف 
بمسؤوليته بإمكانه أن يفعل. هل بإمكان أي موقف سياسي 
استخدام  من  أكثر  ُمداًنا  يكون  أن  الحد  هذا  إلى  راديكالي 
العنف؟ وعلى الرغم من معرفتها أن ال القانون وال األخالق 
وال القيم يمكن لها أن تتغاضى عن مثل تلك المعالجة للقضية، 
التائبين  موقف  ستدرس  أنها  بتحديد  الحكومة  سارعت  فقد 
قضى  فقد  االنتخابي،  بالقانون  يتعلق  وفيما  بحالة.  حالة 
تحقيق،  بُقضاة  اإلدارة  موظفي  باستبدال  العامة،  إلرضاء 
ولكنه حافظ على "التنقل الحزبي" وإمكانية ترشح المسؤولين 
التنفيذيين في االنتخابات. وقد قضت قوانين الرئيس بأن على 
المرشحين من الوزراء أن يستقيلوا قبل االستحقاق االنتخابي 
بثالثة أشهر، وأن من ينتخب ال يستطيع تغيير حزبه خالل 
التحرير  جبهة  بين  لتعارض  أدى  ما  وهو  واليته،  فترة 
الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، فقد كانا هما الخاسرْين 
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بالقانون  يتعلق  فيما  أما  المحظورات.  هذه  من  الرئيسيْين 
المنتظر لإلعالم فلم يكن أقل التباساً. ومن نواحيه اإليجابية 
إلغاء عقوبة الحبس، ورفع الحد األدنى لرواتب الصحفيين، 
والسماح بافتتاح محطات اإلذاعة والتلفزيون الخاصة. ومن 
والتحدي  التنظيمية،  السلطة  أعضاء  هناك  أخرى،  ناحية 
المتمثل في حماية المصادر، وتعداد الخطوط الحمراء التي 
ال تقل عن ثالثة عشر خطاً تثير االنتقادات والقلق من رغبة 
السلطة في دفع الصحفيين لفرض رقابة ذاتية على أنفسهم. 
وال يخرج قانون الجمعيات عن قاعدة االلتباس. فهو وإن كان 
ط اإلجراءات اإلدارية إلنشاء منظمة غير حكومية، فهو  يبسِّ
يعزز السيطرة الحكومية على العالقة مع الشركاء األجانب، 
ويحظر كل عالقة مع أحزاب سياسية، ويهدد بتعليق األنشطة 
أو حل الجمعية في حال التدخل في الشؤون الداخلية للبالد أو 

انتهاك السيادة الوطنية.
التغيير  أنصار  فقط  تُحبط  لم  التشريعية  التعديالت  هذه 
التطوري المحكوم حتى في إطار النظام، ولكنها أثارت أيضاً 
إن  بما  السلطة،  داخل  العالقات  طبيعة  حول  تساؤالت 
االقتراحات التي تقدم بها الرئيس تم تفريغها من معناها عن 
طريق أحزاب التحالف الرئاسي. وهل هذا هو السبب الذي 
جعل الرئيس يحظر– قبل شهرين من االنتخابات التشريعية – 
المحليين  والمسؤلين  الوطني  التحرير  جبهة  وزراء  على 
كل  في  النواب؟  لمجلس  ترشيحاتهم  تقديم  للحزب  التابعين 
األحوال فإن هدف إدخال هذه القوانين واختيار توقيتها يبدو 
التغيير  تحديات  ولتخفيض  العام  الرأي  لشغل  كان  لو  كما 

بمجرد تعديالت تشريعية.

التأثير النازع للتسييس لتوزيع العائدات

سيطرت الحكومة على الوضع المرشح للخطورة، واتخذت 
إجراءات سريعة للتهدئة. إجراءات اقتصادية في المقام األول، 
بمضاعفة وزيادة الدعم على السلع األساسية. كذلك فإن استيراد 
السلع الغذائية قد شهد ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 10 مليارات 
بعام  مقارنة   60% بنحو  زيادة  وهي   ،2011 في  دوالر 
32010. ثم شرعت الحكومة – أيضاً خالل عام 2011 – 
في مضاعفة التحويالت االجتماعية، لدرجة أن قانون المالية 

التكميلي 2012 قرر إضافة 317 مليار دينار )4.22 مليار 
دوالر) تُخصص للزيادة المقررة للرواتب في 2011.

وإضافًة لرفع الرواتب في قطاعات عديدة، ورفع الحد األدني 
لألجور والمعاشات، فقد ألغت الحكومة ديون عدد من أصحاب 
من  المشروعات  ألصحاب  التقسيط  وسّهلت  المشروعات، 
الشباب4. وفي المجمل فإن التحويالت االجتماعية تجاوزت 
1500 مليار دينار )1.5 مليار يورو تقريباً)، وهو ما يشكل 
%10 من ميزانية الدولة. وكان التأثير المباشر فورياً، حيث 
أن نصيب المواطن من الناتج المحلي اإلجمالي قفز من 1801 
دوالر عام 2000 إلى 4798 دوالر عام 2011. وسيصل 
إلى 4987 دوالر في 2012 و5179 دوالر في 2013، 
قد  االقتصاديين  أن  ويذكر   .52014 في  دوالر  و5388 
اعترضوا على هذه السياسة التي في نظرهم تهدف إلى شراء 
األمن االجتماعي، ورأوا فيها تبديداً لموارد الدولة وتشجيًعا 
أرباب  واحتج  المنتجة.  االستثمارات  حساب  على  للتضخم 
العمل على إجبارهم على مواءمة الرواتب التي يدفعونها مع 
تلك التي يتلقاها الموظفون، فيما دافع مسؤولون سياسيون عن 

دعم الدولة الموجه لألشخاص من محدودي الدخل6.

األثر الرادع للخوف

على قاعدة من الحتمية التاريخية الواعية بالنسبة للبعض وغير 
في  أحيت  قد  العربية  الثورات  فإن  اآلخر،  للبعض  الواعية 
الجزائر أشد المخاوف من السقوط من جديد في دائرة العنف 
الشديد. إن جروح سنوات اإلرهاب في التسعينات لم تحصل 
إلى  تميل  والثورات  لالندمال،  الفرصة  وال  الوقت  على 
تحريض الرأي العام وال سيما الشباب على التفكير في الوضع 
الراهن. السلطات العامة لم تتورع عن استهالك هذا الخوف 
رة في أي فرصة بأن أي تغيير غير محسوب  المرضي، مذكِّ
هو مثابة لعب بالنار. وقد سمحت حجتان للخطاب الرسمي 
المحسوب والمهتم ببلوغ هدفه. الحجة األولى هي غياب بنية 
مدنية وسيطة قادرة على تنظيم االحتجاج، وتطويره وتحويله 
على  وذلك  العنف،  نحو  االنجراف  متجنبة  مطلبية  قوة  إلى 
العكس من مصر وتونس. إن تكرار االنتفاضات الصغرى في 
الجزائر هو نتاج لذلك الغياب. والسلطات العامة تعرف ذلك 

 3 المركز الوطني للمعلومات واإلحصاء)CNIS)، عن الجمارك، لبرتيه Liberté( 2012)/15/02 .األرقام الخاصة بنصف العام األول موجودة على موقع المركز: 

www.douane.gov.dz/pdf/r_periodique/1er%20SEMESTRE%202011.pdf
4 تخصص الدولة %20 سنويا من نفقاتها لدعم اإلسكان واألسر والمتقاعدين والرعاية الصحية للمحاربين القدامي والمعدمين ولفئات أخرى من المحتاجين. إن دعم األسر يشكل وحده أكثر من ربع 

التحويالت االجتماعية لعام 2011، بنحو 302.2 مليار دينار جزائري، منها 93 مليار لدعم سعر الحليب والقمح و87 مليار للمياه والكهرباء. والتحويالت المخصصة لقطاع اإلسكان، والتي تصل 
إلى 282.7 مليار دينار، تستحوذ على 23.5% من إجمالي التحويالت، بينما أكثر من %18 منها تذهب إلى دعم الصحة بما يقدر بـ 220.6 مليار دينار يذهب القسم األكبر منها )218.5 مليار 

www.dz.undp.org/omd/dossiers_presse/Revue_presse140211.pdf ،(دينار) إلى مؤسسات الصحة العامة. )لجنة التنمية االجتماعية التابعة لألمم المتحدة
 Omar, khidr, "Banque mondiale/Algérie : Des prévisions en hausse sauf pour les investissements étrangers," Algérie1.com, 15 February 2011: 5

www.algerie-plus.com/affaires/banque-mondialealgerie-des-previsions-en-hausse-sauf-pour-les-investissements-etrangers/
6 علي بوكرامي كاتب الدولة لدى وزير االستشراف واإلحصاء.
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جيداً بما أنها هي من أصدرت التصريحات لـ 80 ألف منظمة 
غير حكومية للمجتمع المدني. وعلى العكس، ال أحد يعرف 
القوة الحقيقية لإلسالميين. إن زعيم جبهة التحرير الوطني، 
عبد العزيز بلخادم، وهو محافظ وتعزى إليه ميول إسالمية، قد 
َتوّقع فوًزا إسالمًيا يصل من %35 إلى %40. في مواجهة 
أن  اإلسالميون  قرر  دائماً  المنقسم  "الديمقراطي"  التيار 
رفع  بغرض  مشتركة  بقائمة  االنتخابي  السباق  يخوضوا 
نتائجهم. وإلى هؤالء تضاف األحزاب اإلسالمية، التي راجت 
حديًثا في إطار اإلصالحات7. وقد تصاعد األثر النفسي لتعدد 
الفاعلين اإلسالميين باالنتصار الكبير لإلسالميين في المغرب 
وتونس ومصر، ودون شك في ليبيا. وهي أيضاً عوامل يتم 
عودة  من  المخاوف  إلثارة  الرسمي  الخطاب  في  توظيفها 
درامية إلى الخلف. فيما أن الواقع أكثر تعقيداً من ذلك. فتحالف 
الجزائر الخضراء يتكون من ثالثة أحزاب هي: حركة مجتمع 
السلم، وحزب النهضة، وحزب اإلصالح وقد اندمجت جميعها 
في اللعبة السياسية للسلطة منذ انشائها. وأكثرها انخراطاً هو 
حزب "حركة مجتمع السلم" بما إنه جزء من الحكومة منذ 
مساندته األولى لعبد العزيز بوتفليقة عام 1999، بل إن بعض 
كل  فليس  ذلك،  عن  بعيداً  فضائح.  في  متورطون  وزرائه 
حزب  قادة  إن  بما  السلطة  في  لالندماج  ميالين  اإلسالميين 
الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ المنحل قد رفضوا رؤية مناصريهم 

وهم تتم استعادتهم من ِقبل منافسيهم ونادوا بالمقاطعة.
والحجة الثانية التي وظفها الخطاب الرسمي إلثارة المخاوف 
يغذيها وضع الحرب األهلية في ليبيا والحرب المحتملة في 
سوريا وآالف الضحايا من المدنيين واالنجراف نحو تسليح 
االحتجاج، ومخاطر التدخل األجنبي. وإلى هذا تضاف حالتا 
البحرين واليمن، حيث عمل المجتمع الدولي، بشكل أو بآخر 
على الحفاظ على الوضع الراهن. والخطاب الشهير لـ"الكيل 
بمكيالين" و"النفاق الغربي" تم استخدامه بإفراط، مثيراً بذلك 
استياء أولئك من كانوا يأملون في انطالق التحول الديمقراطي 

في الجزائر بفضل السياق اإلقليمي.

خاتمة

إن القدرة على المرونة للنظام الجزائري لها مصادر متعددة: 
مالية وأمنية وتاريخية. ولكنها كالبترول مصادر غير متجددة 

وتنتهي باستهالكها. والشرعية المزدوجة الثورية والمضادة 
لألولى،  بالنسبة  الزمن  بقوة  بالتآكل  ستنتهي  لإلرهاب 
بالنسبة  أما  للثانية.  بالنسبة  للمصالحة  الجدلية  وبالتأثيرات 
النظام  تأثير  على  منها  جزء  في  فتعتمد  المالية  للمصادر 
أنها  المالية. واألسوأ  متقلبة كاألسواق  الجديد، وهي  المالي 
تضع الجزائر في موقف رخاء مؤقت وضعف مزمن. منذ 
القوى  عالقات  على  يتأسس  الجزائري  والنظام  االستقالل 
والتوازنات بين الداخل والخارج، وبين المدنيين والعسكريين، 
بين  والمتدينين،  العلمانيين  وبين  والغرب،  الشرق  بين 
الليبرالية والدولتية. غير أن تآكل السلطة والتغيرات اإلقليمية 
وانقطاعها  فشيئاً،  شيئأ  بالهشاشة  التوازنات  هذه  تصيب 
العنيف يحمل أخطاراً كبيرة، سواء لمن يريدون تأبيد الوضع 
ديمقراطي  بتحول  استبداله  يريدون  أو ألولئك من  الراهن، 
حقيقي. ولكل هذه األسباب، ال يكون السؤال هو: هل سيحدث 

التحول، ولكن كيف سيحدث، ولصالح من.
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 وولفرام التشر  
)Wolfram Lacher(

 زميل شعبة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
 المعهد األلماني للشؤون الدولية واألمنية 

 German Institute for International and Security(
Affairs/SWP(، برلين

الثورة  اتخذت  العربي،  للربيع  المتنوعة  التطورات  بين  من 
الليبية طابعاً متفرداً. فلم يشهد بلد آخر في المنطقة انقساماً في 
جهاز الدولة وظهور قيادة متمردة أرست قواعد تمثيل الدولة 
بنجاح. فاالنهيار التام للنظام الليبي يعتبر فريداً من نوعه ضمن 
سياق الربيع العربي. وعلى عكس التطورات في دول الجوار، 
التنفيذية وتلك  النظام  فال توجد استمرارية ما بين مؤسسات 
التابعة للسلطات االنتقالية. ومن الجوانب المميزة للثورة الليبية 
كان ظهور مراكز سلطة محلية في ظل انهيار الدولة. وفيما 
تتحرك ليبيا نحو انتخابات الجمعية العامة المقرر عقدها في 
يونيو )حزيران) 2012، تتنافس المدن والقبائل والميليشيات 
للتأثير على المستوى المحلي والوطني. ومن رؤية أشمل، فإن 
التحالفات والقوى على المستوى الوطني لم تظهر بعد. ويواجه 
المجلس الوطني االنتقالي وحكومته أزمة الشرعية: فهما بعيدان 
إلى حد كبير عن السلطات المحلية التي تشكل األحداث على 
أرض الواقع وغير قادرْين على السيطرة عليها. فالتحديات التي 
البلدان األخرى  ليبيا أساسية أكثر مما هي في معظم  تواجه 
بالمنطقة: وكما في أماكن أخرى، فإن كاًل من ميزان السلطة 
المحلية وقواعد اللعبة قيد التفاوض. لكن في ليبيا، فإن التحدي 

اإلضافي يصل إلى حد بناء دولة جديدة تماماً.

المجلس الوطني االنتقالي والسلطة الثورية

من  أساسي  بشكل  )شباط)"  فبراير   17 "ثورة  انطلقت 
االنتفاضات في كل من تونس ومصر. ففي 15 فبراير )شباط) 

2011، قامت مجموعة صغيرة من المتظاهرين في بنغازي 
بالمطالبة بالعدالة بشأن ضحايا مجزرة السجن عام 1996. 
في ذات اليوم، أضرم الشباب في كل من مدينة البيضاء ودارنا 
)الجبال الخضراء) والزنتان )جبال نفوسة) النيران في مباٍن 
انتشرت  أيام،  وخالل  النظام.  زوال  إلى  ودعوا  حكومية 
اإلضطرابات بحيث وصلت إلى العاصمة طرابلس، إضافة 

إلى مدن أخرى في الشمال الغربي.
ثمة تطوران أثرا بشكل حاسم وحّوال التمرد إلى ثورة. األول 
ُقتل  وكلما  المتظاهرين.  ضد  العنيف  النظام  فعل  رد  كان 
المزيد من المتظاهرين من ِقبل قوات األمن، كلما انضم القادة 
إلى  أكبر  بسرعة  القبائل  وزعماء  والعسكريون  السياسيون 
مطالب  كانت  ومهما  ومدنهم.  أسرهم  لحماية  التمرد 
قوات  قتل  بمجرد  ثانوية  فقد أصبحت  األولية،  المتظاهرين 
النظام لمئات الناس. وسلح المدنيون أنفسهم، وانشقت وحدات 
كاملة من الجيش. ويكمن سبب هذا التطور في قوة الوالءات 
مؤسسات  ضعف  إلى  إضافة  والقبلية،  والعائلية  المحلية 
أهلية  حرب  حالة  في  نفسه  البلد  وجد  لذلك،  نتيجة  الدولة. 
خالل أسبوعين من اندالع االحتجاجات. أما التطور الرئيسي 
الثاني، فكان تشكيل المجلس الوطني االنتقالي في بنغازي في 
بداية مارس )آذار). ومع ظهور المجلس الوطني االنتقالي، 
النظام  عن  المنشقين  من  تحالفاً  النخبوية  القيادة  شّكلت 
غير  انتفاضة  رأس  على  نفسها  واضعًة  له  والمعارضين 

منظمة من بدايتها. 
قادت  التي  والقوات  السياسية  القيادة  توحدت  البدء،  ومنذ 
الثورة في الميدان، يجمعها هدف واحد هو اإلطاحة بالنظام. 
التنفيذي  ومكتبه  االنتقالي،  الوطني  المجلس  داخل  وفي 
بين  جلي  انقسام  جرى  الخارج،  في  الدبلوماسيين  وممثليه 
المعارضة  وأعضاء  السابق،  النظام  في  المسؤولين  كبار 
القدامى في المنفى. لكن أًيا من المعسكرين لم يكن متجانساً 
مساعدي  شمل  السابق  فالمعسكر  األشكال.  من  شكل  بأي 
القذافي  من  المقربين  العسكريين  الضباط  وكبار  القذافي 
والتكنوقراطيين  السجن،  أو  المنفى  شهدوا  الذين  السابق، 

السياسة المتوسطية | المغرب العربي

الثورة الليبية ويقظة مراكز السلطة المحلية
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والمصلحين الذين شغلوا مناصب عليا فقط )كرئيس المجلس 
مكتبه  رئيس  أو  الجليل  عبد  مصطفى  االنتقالي،  الوطني 

التنفيذي، محمود جبريل).
على  المنفى  في  القدامي  المعارضة  أعضاء  هيمن  وقد 
المجموعة الرئيسية األخرى في المجلس الوطني االنتقالي. 
وضموا العديد من الممثلين لألسر األرستقراطية والبرجوازية 
قد  أنهم  غير  الملكي،  النظام  إبان  قيادياً  دوراً  لعبوا  ممن 
تهمشوا في ظل نظام القذافي )Lacher, 2011). فقد انضم 
إليهم أعضاء سابقون من المعارضة في المنفى ممن أتوا من 
ترهوني)،  والمالية علي  النفط  )كوزير  بروزاً  أقل  خلفيات 
الجامعات  – أساتذة  المثقفة  النخبة  عن  ممثلون  كذلك 
والمحامين – ممن بقوا في ليبيا طيلة فترة حكم القذافي، مثل 
الحفيظ غوقة.  االنتقالي، عبد  الوطني  المجلس  نائب رئيس 
ومن بين جميع االنقسامات االجتماعية، كان تمثيل الليبيين 
في المجلس الوطني االنتقالي ومكتبه التنفيذي أكبر ما يمكن 
في الشمال الشرقي، وذلك حتى سقوط طرابلس في أغسطس 

)آب) 2011.
القيادية  النخبة  أما الخالف األكثر أهمية فقد ظهر بين هذه 
والقوات التي تقود النضال الثوري في الميدان. حيث ركز 
على  )وبنجاح)  كبير  بشكل  االنتقالي  الوطني  المجلس 
أقل  جهداً  يستثمر  فيما  الدولي،  االعتراف  على  الحصول 
بكثير في عمليَتْي تنسيق ودعم القوات الثورية المحلية. ففي 
تشكلت  ومصراتة،  نفوسة  وجبال  الشرقية  والواحات  برقة 
أعداد متزايدة من الكتائب الثورية على أساس فردي أو قبلي 
من  العشرات  ظهرت  وبنغازي،  مصراتة  ففي  مدني.  أو 
الجماعات المختلفة يقودها وجهاء القبائل أو رجال األعمال 
أو ضباط الجيش المنشقون، وتمت تعبئة تلك الكتائب الثورية 

بشكل رئيسي بين المدنيين.
وكان الهدف األولي لمعظم الكتائب التي تشكلت خارج برقة 
هو حماية مدنها. وتكمن والءات هذه الكتائب بالدرجة األولى 
في قبائلها ومدنها. فالعديد من هذه الكتائب التي حاربت في 
جماعة  من  مقربين  أناس  من  تعبئتها  تمت  الشرقية  الجبهة 
الجهاد الليبية اإلسالمية، التي قادت تمرداً ضد النظام خالل 
التسعينات من القرن الماضي ولديها قاعدة شعبية قوية في 
تطور  وكلما  والبيضا.  دارنة  مثل  الشرقي،  الشمال  مدن 
هذه  بتنسيق  تقوم  محلية  عسكرية  مجالس  تظهر  النزاع، 
األعداد الكبيرة من الميليشيات بدرجات متفاوتة من النجاح.

وقد أخفق المجلس الوطني االنتقالي تماماً في السيطرة على 
الخضوع  الكتائب  رفضت  الشرق،  ففي  التطورات.  تلك 
بعضها  وكان  الُمنَضم.  الجيش  لوحدات  القيادية  للهياكل 
مرتبًطا بوزارتي الدفاع والداخلية للمجلس الوطني االنتقالي 
بشكل فضفاض، فيما عمل آخرون بشكل مستقل تماماً. في 

مصراتة وجبال نفوسة، حيث للمجلس الوطني االنتقالي نفوذ 
أقل، تم توفير دعم بسيط، ولم يحاول إنشاء عالقات أوثق إال 
 .(ICG 2011/ في وقت متأخر )مجموعة األزمات الدولية
المحلية عالقات خارجية منفصلة:  الفاعلة  وأنشأت الجهات 
فتلقت كتائب محلية في مصراتة وجبال نفوسة، إضافة إلى 
قادة ميليشيا كأفراد مثل عبد الحكيم بلحاج )زعيم سابق في 
وقد سلط  من قطر.  دعماً  اإلسالمية)  الليبية  الجهاد  جماعة 
االنتقالي  الوطني  المجلس  فقدان  موضوع  على  الضوء 
السيطرة على القوات المسلحة التي تقود الثورة في أعقاب 
مقتل رئيس أركان جيش الثوار، اللواء عبد الفتاح يونس، في 
يوليو 2011. وبالرغم من أن بعض التفاصيل بقيت غامضة، 
كتيبة  أعضاء  قبل  من  يبدو  ما  على  يونس  اغتيال  تم  فقد 

ثورية.

ففي ديسمبر )كانون األول(، اندلعت 
احتجاجات في بنغازي وطرابلس وغيرها من 
المدن، مستهدفًة المجلس الوطني االنتقالي 

وحكومته لكونه غير فعال ويفتقر إلى الشفافية 
وغير خاضع للمساءلة

أيقظ  قد  النظام  ضد  والقبائل  للمدن  الفردي  النضال  إن 
التحركات التي استمرت في تحديد المعالم االنتقالية الليبية: 
ظهور مراكز القوى المحلية والتوترات بين القاعدة الثورية 
المجموعات  بين  المنافسات  إلى  إضافة  السياسية،  والقيادة 

المسلحة من مختلف القبائل والمدن.

ضعف المجلس الوطني االنتقالي وتصاعد المنافسات عقب 
انهيار النظام

 ،2011 )آب)  أغسطس  أواخر  في  طرابلس  سقوط  بعد 
وهزيمة فلول النظام في كل من سرت وبني وليد، وإعالن 
تحرير ليبيا في 23 أكتوبر )تشرين األول)، دخل المجلس 
الوطني االنتقالي في أزمة الشرعية. ومع النقص في األموال، 
الليبية  األصول  عن  اإلفراج  أجل  من  الضغط  في  والتردد 
جهاز  وتولي  الكافية  التحكم  هياكل  غياب  في ظل  المجمدة 
إعادة  في  االنتقالي  الوطني  المجلس  أخفق  منهارة،  دولة 
وانتقد  أخرى.  مرة  سريع  بشكل  واالقتصاد  اإلدارة  تشغيل 
قادة الميليشا ورجل الدين المؤثر، علي صالبي، بشدة دور 
المسؤولين من النظام السابق أو الشخصيات الليبرالية، مثل 
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الوطني  المجلس  بشأن  ترهوني،  علي  أو  جبريل  محمود 
االنتقالي ومكتبه التنفيذي.

لة، بعد إثارة الكثير من  هذا وقد شهدت الحكومة االنتقالية الُمَشكَّ
في  السابقين  البارزين  الممثلين  من  العديد  رحيل  الجدل، 
منتصف نوفمبر )تشرين الثاني) 2011. فمثل رئيس الوزراء، 
من  هم  الجدد  الوزراء  معظم  فإن  الِكب،  الرحيم  عبد 
التكنوقراطيين، لكن دون خلفية سياسية ذات شأن. ورغم أن 
تأثير مراكز القوى المحلية والكتائب قد انعكس على تعيين كل 
من أسامة الجوالي وفوزي عبدالعال، وزيري الدفاع والداخلية 
النضال  في  قيادياً  دوراً  لعب  قد  فكالهما  التوالي.  على 
بمدينتيهما، الزنتان ومصراتة، اللتين برزتا كثقل عسكري إبان 
الحرب األهلية. وعالوة على ذلك قام المجلس الوطني االنتقالي 
األول)  )كانون  وديسمبر  )آب)  أغسطس  بين  ما  الفترة  في 
2011، بتوسيع عضويته بشكل ملحوظ، طالباً من المجالس 
المحلية تعيين ممثلين في المجلس الوطني االنتقالي اعتماداً 
على صيغة سعت لضمان تمثيل جميع المناطق والمدن بشكٍل 

واٍف.
إال أن هذه التطورات قد أخفقت في سد الفجوة بين المجلس 
الوطني االنتقالي والقوات الثورية، المدنية منها والعسكرية. 
وتصاعد الشك حول استخدام الحكومة االنتقالية للمال العام. 
ففي ديسمبر )كانون األول)، اندلعت احتجاجات في بنغازي 
الوطني  المجلس  مستهدفًة  المدن،  من  وغيرها  وطرابلس 
االنتقالي وحكومته لكونه غير فعال ويفتقر إلى الشفافية وغير 
خاضع للمساءلة. واتسع نطاق أهداف االستياء الشعبي ليشمل 
بعض المجالس المحلية، التي في معظمها، مثل المجلس الوطني 
االنتقالي عينت نفسها بنفسها. في مصراتة، أقيمت انتخابات 
محلية في فبراير )شباط) 2012، وذلك بعد أن أصبح المجلس 
المحلي هدفاً لالستياء الشعبي. وأثار هذا األمر مبادرات عفوية 

مماثلة إلنتخابات محلية في مدن رئيسية أخرى.
ومع سقوط النظام، حققت القوات الثورية الهدف الرامي إلى 
المتجانس مع بعضه البعض. بعد  التحالف غير  جمع شمل 
التي كانت الجهات  ذلك، تكثفت الصراعات بشأن السلطة، 
الفاعلة الرئيسية فيها هي المدن والقبائل بشكل فردي. وبدأ 
قادة الميليشات في كل من مصراتة والزنتان المطالبة بنفوذ 
 Haimzadeh,( سياسي أكبر مباشرة عقب سقوط طرابلس
لتهميشها  والقبائل  المدن  من  العديد  واحتجت   .(2011
المزعوم في الحكومة االنتقالية. فبدأ سماسرة السلطة المحلية 
في كل من بنغازي ومصراتة بالضغط من أجل نقل الوزرات 
نفط  )شركة  الوطنية  النفط  شركات  من  وأجزاء  الهامة 

الشمال) إلى مدنهم.
باإلضافة إلى ما سبق، ازداد استخدام الجهات الفاعلة المحلية 
كانت  طرابلس،  في  نفوذها.  لممارسة  العسكري  لثقلها 

المدن  من  وغيرها  العاصمة  من  الميليشيات  من  العشرات 
تتنافس مع بعضها البعض من نهاية أغسطس )آب) 2011. 
وباإلضافة إلى مجلس طرابلس العسكري بقيادة بلحاج، أبقت 
الميليشيات في كل من الزنتان ومصراتة على حضور قوي. 
عجز  أظهرت  العاصمة  في  المتكررة  الصدامات  أن  إال 
حين  وفي  سيطرته.  فرض  عن  االنتقالي  الوطني  المجلس 
أنها كانت في  إال  بعد سياسي،  الصدامات  لبعض هذه  كان 
عدم  إلى  أساسي  بشكل  سببها  يُعزى  عفوية،  معظمها 
االنضباط والعناد بين الكتائب الثورية. ومع ذلك، استخدمت 
في  حضورها  ومصراتة  الزنتان  من  كل  في  الميليشيات 
العاصمة للبحث عن أناس اشتهبت بضلوعهم بأعمال وحشية 
وقتل  واختفاء  تعذيب  حاالت  عن  أسفرت  الحرب،  أثناء 

.(Amnesty International, 2012)
أما خارج طرابلس، فقد دبت النزاعات الخطيرة بين الجهات 
الثاني)  بين نوفمبر )تشرين  الفترة ما  المحلية. ففي  الفاعلة 
2011 ومارس )آذار) 2012، اندلعت اشتبكات عنيفة في 
عدة مناطق، بما فيها بين ميليشيات ورشفانة والزاوية، وبين 
مشاشية والزنتان، وبين األصابعة وغريان، وبين ميليشيات 
ية في الُكفرة، وبين الكتائب الثورية والقبائل في  التبّو والزوَّ
بني وليد. ومن ضمن أسباب هذه النزاعات محاوالت إحدى 
أخرى.  جماعة  أعضاء  سالح  نزع  أو  اعتقال  الجماعات 
وكانت العديد من هذه النزاعات مرتبطة بشكل مباشر بتباطؤ 
المجلس الوطني االنتقالي من تطبيق العدالة االنتقالية. وكانت 
هناك سمة مشتركة أخرى هي محاوالت أحد األطراف َوسم 
النزاع  القذافي"، خاصة حينما كان  "أنصار  باسم  خصومه 
يتعلق بجماعات قبلية لعبت دوراً رئيسياً في األجهزة األمنية 

للنظام السابق.
– خاصة  وليد  وبني  سرت  سكان  بين  االستياء  تعاظم  كما 
ورفلة والقذاذفة – الذين ُدمرت مدنهم تدميًرا شديًدا ونُهبت 
وطرابلس  مصراتة  كتائب  قبل  من  عليهم  القبض  أثناء 
الثورية. وحيث أن كال القبيلتين قد هيمنتا على أجهزة القذافي 
العديد من أعضائهما من  القبض على  إلقاء  األمنية، فقد تم 
قبل القوات الثورية. باختصار، أرست الحرب األهلية القاعدة 
من  االنتقالي  الوطني  المجلس  يتمكن  لم  جديدة  لنزاعات 

احتوائها.

توقعات: مراكز السلطة المحلية والقوى السياسية الوطنية

في  االنتقالي  الوطني  للمجلس  الدستوري  اإلعالن  حسب 
أغسطس )آب) 2011، الذي وضع الجدول الزمني لالنتقال، 
سيتم إجراء انتخابات الجمعية العامة خالل ثمانية أشهر من 



20
12

ي 
سط

تو
الم

17
1

ملة
شا

رة 
نظ

)حزيران)  يونيو   23 حدود  في  أي  ليبيا،  تحرير  إعالن 
2012. وعلى الجمعية تعيين حكومة مؤقتة ولجنة تأسيسية، 
لتعد مشروع دستور، وفقاً إلطار  أربعة أشهر  لديها  والتي 
)آذار) 2012. ويجب عقد  في مارس  اعتُِمد  دل  ُمعَّ زمنى 
الدستور  اعتماد  من  أشهر  سبعة  بعد  جديدة  انتخابات 
باالستفتاء. ونجد أن المجلس الوطني االنتقالي وحكومته في 
حول  جدية  تساؤالت  يثير  الذي  األمر  ضعيف،  موقف 
قدرتهما على التصدي للتحديات الخطيرة التي تواجه البلد: 
من  وغيرها  الثورية  الكتائب  تعبئة  ووقف  السالح  نزع 
جديدين،  أمني  وجهاز  جيش  وإنشاء  المسلحة،  الجماعات 
والنهوض بالعدالة االنتقالية. هناك الكثير مما يشير إلى أن 
الجهات الفاعلة المحلية ستستمر في لعب دوٍر رئيسي أثناء 
التخلي عن سلطتها  في  مترددة  كما ستكون  االنتقال  عملية 
 Hüsken,( التي اكتسبتها حديثاً لصالح الحكومة المركزية
تسليم  الثورية  الكتائب  من  الكثير  رفضت  فقد   .(2012
أسلحتها قبل أن تتمكن المؤسسات الوطنية من توفير األمن 
هذه  تحققت  وإن  لكن،  بالكامل.  شرعية  حكومة  وإحالل 
الشروط، فإن بعض المدن أو القبائل – أو أفراد في مراكز 
السلطة المحلية – ستحافظ على مليشيات تابعة لها من أجل 

ممارسة النفوذ السياسي عند الحاجة.
كما يمكن للعملية االنتقالية أن توفر الفرص للجهات الفاعلة 
فحسب  سياسية.  سلطة  إلى  العسكري  ثقلها  لتحويل  المحلية 
القانون االنتخابي الذي تم اعتمادة في أوائل فبراير )شباط) 
2012، فإنه يجب انتخاب ثالثة أخماس ممثلي الجميعة العامة 
المئتين على أساس الدوائر االنتخابية المحلية، في حين سينضم 
الباقون إلى الجمعية من خالل قوائم حزب وطني. ولهذا سيتم 
إبراز المصالح المحلية والقبلية بقوة خالل الحملة االنتخابية 
والحياة السياسية في فترة ما بعد االنتخابات. وبالتالي، فإعداد 
فضفاض  ائتالف  ظل  في  يتم  قدماً  للمضي  االنتقال  عملية 
مركزية  قيادة  من  بداًل  المتنافسة  المحلية  للمصالح  ومتعنت 
متحدة. ويمكن للجهات الفاعلة المحلية السعي للدفع من خالل 
نموذج حوكمٍة المركزي وتوزيع للميزانية من ضمن عملية 

إعداد الدستور، وذلك من أجل تعزيز سلطتها. 
وتعني هيمنة مراكز السلطة المحلية أنه من غير المحتمل أن 
تتمكن مبادرات الحكم الذاتي في شمال شرقي ليبيا، والنظام 
قرر  فقد  دافعة.  قوة  على  الحصول  من  الفدرالي  السياسي 
 2012 )آذار)  مارس  في  بنغازي  مؤتمر  في  المشاركون 
إنشاء مجلس إقليمي يحكم برقة بشكل مستقل. هذا، وقد أثار 
المؤتمر رد فعل عنيف من قبل الجهات الفاعلة الرئيسية في 
والميليشيات  المحلية  المجالس  فيها  بما  الشرقي،  الشمال 

جميعا  رفضوا  الذين  السياسية،  واألحزاب  القبائل  وزعماء 
االعتراف بالمجلس الجديد. ولهذا، فإن فرصة نجاح مبادرة 

الحكم الذاتي ضئيلة.
ومع بداية مارس )آذار) 2012 فقط، بدأت السلطة السياسية 
اإلسالمية  التيارات  حتى  بالتنظيم.  الوطني  المستوى  على 
القدرات للظهور كسلطة وطنية،  التي تملك أكبر  المختلفة، 
عليها أن ترتقي إلى أحزاب واضحة المعالم: شارك األخوان 
المسلمون الليبيون في تأسيس حزب في بداية مارس )آذار). 
ومع ذلك، فإن التحول في المشهد السياسي الليبي قد بدأ للتو. 
واحتمال تمكن الحكومة المركزية الضعيفة من تحدي سلطة 
السياسية  للسلطة  بالنسبة  منه  أقل  المحلية  الفاعلة  الجهات 
الوطنية الناشئة الجديدة. ويمكن لسياسة النخبة القبلية المحلية 
في الكواليس أن تنهي وبسرعة أمر الكتائب الثورية المحبطة 
التي يغلب الشباب على أعضائها، والذين يمكن أن يكونوا 

جماعة هامة فيما يتعلق بالحراك الوطني.
ذات  في  المهيمنة،  المحلية  السلطة  مراكز  تمنع  ذلك،  ومع 
الوقت، النزاعات والصراعات على القوة من االتساع على 
تحاول  لم  تاريخه،  فحتى  انتشاراً.  أكثر  مواجهات  نطاق 
أطراف النزاعات المحلية أن تشكل ائتالفات على المستوى 
اإلقليمي أو الوطني. ومن المحتمل أن تعمل المصالح ونمط 
من  ليبيا  منع  على  المحلي  المستوى  على  المتجذرة  التعبئة 

االنزالق نحو حرب أهلية أخرى.
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منصورية مخيفي
 مسؤولة برنامج الشرق األوسط والمغرب العربي

المعهد الفرنسي للعالقات الدولية )IFRI(، باريس

في  العربي  العالم  التي عرفها  االنقالبات  اتساع  حقيقة  عن 
يكون  لن  بأنه  كثير  وقيل كالم  ُكتب  األخيرة،  الشهور  هذه 
"كما كان في السابق"، بدون أن تكون لدينا أدنى فكرة عما 

يمكن أن يصير عليه حقيقًة، فالوضع يظل ُمعقداً ومتقلباً.
وفيما يخص المشهد في المغرب العربي بشكل خاص، يجب 
أن يتم االنتباه للبلدين اللذين شهدا تغيراً في النظام، فالوضع 
يلقي  األخرى  الناحية  من  ليبيا  وفي  ناحية،  من  تونس  في 
في  السائدة  واالجتماعية  السياسية  الدينامية  على  الضوء 
المغرب العربي المضطرب بعمق منذ عام. ويسمح التحليل 
أهم  واستخراج  الحقيقية  القضايا  بتحديد  النقدي  والتفكير 

السمات التي تعكس بشكل أفضل التحوالت الجارية.
)كانون  يناير  في  علي  بن  برحيل  انتهت  التي  االنتفاضات 
القذافي  الذي سمح بسقوط  الغربي  الثاني) 2011 والتدخل 
افتتحا مرحلة  قد  األول) 2011  )تشرين  أكتوبر  في  وقتله 
تاريخية جديدة ومعقدة، ال نزال نحن بعيدين عن إدراك كل 

تطوراتها المستقبلية.
مع ذلك، فهناك العديد من المؤشرات تسمح بالتساؤل حول 
وحدة أو مخاطر تقسيم أو باألحرى انفجار ليبيا، كذلك إعادة 

أسلمة تونس أو تحولها إلى السلفية.

ليبيا، الوضع المعقد وغير المتوقع

منذ تحرر ليبيا الموسوم بسقوط طرابلس وقتل القذافي، فقد 
الوطني  المجلس  يقودها  انتقالية  حكومة  التحول  ضمنت 

االنتقالي، الذي نجح في الحصول على دعم المجتمع الدولي 
والتدخل األجنبي الذي سمح بالهزيمة العسكرية وسقوط نظام 
القذافي1، لكنه يبدو بعيداً عن خلق توافق، وهو الشرط الالزم 
لتحّول سلمي وديمقراطي. ولكن هل يمكن الكالم عن تحول 
ضعف  من  البالد  تعاني  بينما  ليبيا  في  وديمقراطي  سلمي 

واضح في القيادة وانقسامات عديدة؟

ضعف القيادة

بعد أكثر من سبعة أشهر من القصف وموت آالف المدنيين 
التنافسات  فإن  الليبية،  التحتية  البنية  وتدمير جزء كبير من 
المناطقية والقبلية التي وجهتها ديكتاتورية القذافي قد ظهرت 
على السطح، واإلسالميون ممن كان يقاتلهم نظامه أصبحوا 
اليوم في طليعة المشهد. فالحضور الذي لم يكن ملحوظاً في 
بداية االنتفاضة للجماعات اإلسالمية الراديكالية، أصبح بعد 
السلفيين  من  كبيرة  فأعداد  تفاديه.  واليمكن  حاسماً  ذلك 
والجهاديين الليبيين قد عادوا من أفغانستان والعراق أو اليمن 
بدأوا  قد  كانوا  الذين  المدنيين  السكان  جانب  إلى  ليقاتلوا 
االنتفاضة ضد القذافي؛ كذلك هناك اإلسالميون الذين أفرج 
عنهم من السجون قبل ذلك ببضعة شهور سيف اإلسالم، قد 
حاربهم  نظام  لتصفية  سانحة  فرصة  الصراع  في  وجدوا 

بوحشية.
العنف  أرهقه  بلداً  االنتقالي  الوطني  المجلس  يحكم  واليوم 
ومعارك الحرب األهلية، بلداً مقسماً بعمق إلى قبائل وعشائر 
تسيطر ميليشياتها المسلحة على مناطق مختلفة من أراضيه 

بما فيها المدن الكبيرة كطرابلس وبني غازي.
إن ظهور عدد من الفاعلين السياسيين ومراكز مختلفة للقرار 
أكثر  يبدو  صار  الذي  االنتقالي  الوطني  المجلس  يضعف 
أن  بعيدة عن  وكهيئة  الغربية  القوى  خلق  من  وكأنه  فأكثر 

السياسة المتوسطية | المغرب العربي

تونس وليبيا داخل الدينامية المغاربية للربيع العربي

1 إن تكلفة هذه الحرب تصل إلى 300 مليون يورو بالنسبة لفرنسا، و300 مليون جنية إسترليني بالنسبة لبريطانيا، و500 مليون دوالر بالنسبة للواليات المتحدة. )Le Figaro International) عدد 

21 أكتوبر )تشرين األول) 2011.
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تعكس تنوع البالد. أو لتوجهه األيديولوجي إجمااًل الذي ال 
يتردد البعض في اتهامه بالعلمانية المتطرفة2.

بعد استقوائها بحصولها على كميات من السالح المأخوذ من 
أثناء  الغربية  القوى  لها  أتاحته  لما  إضافة  القذافي  ترسانة 
الصراع، تشن الميليشيات اآلن صراعاً وتخوض معارك مع 
إلى  يتوصل  لم  الذي  فالمجلس  المتباطئ.  الوطني  المجلس 
محاصرة  في  جمة  يقابل صعوبات  الميليشيات  سالح  نزع 
تأثير "الكتيبة" سواء تلك التي يقودها إسماعيل الصالبي3، 
إضعافه  تم  وقد  بلحاج4.  الحكيم  عبد  يقودها  التي  تلك  أو 
البربر  قبل  ومن  جهة،  من  اإلسالميين  قبل  من  واستعدائه 
الناطقين بالعربية في زنتان والبربر الناطقين باألمازيغية في 
وجميعهم مصممون  أخرى،  جهة  من  نفوسة  وجبل  زوارة 
القديم،  النظام  عنهم  منعه  طالما  الذي  الدور  لعب  على 
الوسائل  يملك  ال  أنه  يبدو  االنتقالي  الوطني  والمجلس 
العسكرية وال اإلرادة السياسية للدخول في صراع مع هذه 
المجموعات، ورئيسه المستضعف والعاجز، ال يستبعد شبح 
من  مجموعات  بين  مواجهات  حدثت  وقد  األهلية.  الحرب 
في  مناطقية  أو  محلية  مصالح  عن  دفاعاً  السابقين  الثوار 
مسببة  الثاني) 2012،  )كانون  يناير  طرابلس خالل شهر 

خمسة قتلى وعشرات الجرحى.
أن  المفترض  من  الذي  االنتقالي  الوطني  للمجلس  وبالنسبة 
الدستور  تحرير  في  ويشرع  الجديدة  ليبيا  توجهات  يحدد 
وإجراء االنتخابات المقرر لها عام 2012، فإن المهمة تبدو 
عسيرة، وإنجاز توافق وطني يبدو مستحياًل في هذا السياق. 
إن إعطاء الصراع على السلطة بين الميليشيات والتنافس بين 
القبائل – فقبيلة الورفلة منقسمة وهناك صراع بين الطوبوس 
والزواوي – خطورة الحرب األهلية وانفجار ليبيا هو أمر ال 

يمكن استبعاده5.

مخاطر انهيار السيادة

إن واقع تعدد الصراعات بين المجموعات القبلية، وبينها وبين 
المجلس الوطني االنتقالي يجعل احتمال تفكك السيادة قائما. 
فهذه لم تمنع إعالن استقالل برقة )Cyrenaica) الذي أُعلِن 
في 6 مارس )آذار) 2012 عن طريق تجمع قبائل إقليم برقة 
الذي يشعر بالتضرر من المجلس الوطني االنتقالي، والذي 

أقارب  من  وهو  له،  زعيماً  السنوسي  زبير  بأحمد  اعترف 
الملك السابق إدريس األول الذي أطاح به العقيد القذافي عام 

1969، وهو عضو في الطريقة السنوسية الصوفية.

حاسمون في عدم بقائهم على هامش 
المجتمع، فقد استثمروا الفضاء االجتماعي 
شيئأ فشيئأ وسيطروا على مئات المساجد 

وأنشأوا العديد من المدارس القرآنية

هناك عدد من األسباب توجه هذا القرار وتضيء الموقف في 
االنتقالي  الوطني  المجلس  افتقار  يعكس  أنه  فبخالف  ليبيا: 
الصراعات  عن  أيضاً  يكشف  القرار  هذا  فإن  للشرعية، 
الدينية في ليبيا السنية، أو بالتحديد الصراع حول الممارسات 
يكونون  قد  المحافظون  االقطاعيون  فالبرقاويون  الدينية: 
اإلسالميون  فرضه  الذي  التشدد  من  التخلص  في  راغبين 
السلفيون والوهابيون الطرابلسيون على ممارساتهم التقليدية، 
إرادة  ولكن  والمرابطين6.  األولياء  تقديس  خاص  وبشكل 
لجنوب  شمال  من  تمتد  والتي  البرقاويين،  لدي  االستقالل 
للموارد  هامة  حقول  على  الوقت  نفس  في  وتتحصل  البالد 
الطبيعية، وخطوط للغاز وخطوط للبترول ومرافئ، توضح 
البترول وخطوط  السيطرة على حقول  المنافسة على  أيضاً 
البحر  على  المطلة  البترولية  التصدير  وموانئ  األنابيب 

األبيض المتوسط.
والذي  الطوارق  تمرد  اللوحة  هذه  إلى  نضيف  أن  ويجب 
المغرب  بالد  في  القاعدة  تنظيم  مع  صالت  إليه  تعزى 
اإلسالمي والذي سمحت له الفوضى الليبية بالتزود بالسالح 
والرجال، وموجات المهاجرين وكذلك تهريب األسلحة من 
كل نوع، كل العوامل الصالحة لتفاقم االضطراب اإلقليمي 
والسياسي في المنطقة. ولكن تفكك ليبيا سيكون عالمة فادحة 
والتي  الثائرة  العربية  البلدان  لكل  بالنسبة  خطيرة  وسابقة 
االستعمارية.  القوى  اعتباطاً  رسمتها  قد  حدودها  كانت 
األراضي  على  السيادة  الضطراب  عالمة  كذلك  وستكون 
بعدد من الدول األفريقية، مثل تشاد والنيجر اللتان تواجهان 

تمردات مسلحة.
تُبدي صمماً  الغربية  القوى  فإن  الوضع،  وفي مواجهة هذا 
غريباً: فرنسا وبريطانيا والواليات المتحدة المتحالفة في ليبيا 

2 على الرغم من تصريحات رئيس المجلس الوطني االنتقالي، مصطفى عبد الجليل، وزير العدل السابق للقذافي عن ضرورة الشريعة في احتفاالت تحرير ليبيا: "كل قانون يخالف تعاليم اإلسالم سيعتبر 

غير شرعي، القانون الذي ينظم الزواج والطالق غير شرعي وسيتم إلغاؤة ألنه يخالف الشريعة".
3 الرجل القوي ببني غازي والذي حارب بمصراته على رأس لواء 17 فبراير )شباط) وهو يدعو لتطبيق الشريعة.

4 قائد المجلس الحربي بطرابلس، هو الجهادي السابق بتنظيم القاعدة وقد ُسجن لمدة ست سنوات وأفرج عنه بعد المفاوضات التي رعاها سيف اإلسالم القذافي.

5 إن تقسيم ليبيا، على غرار يوغوسالفيا سيخلف عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها، بزيادة الحكم الذاتي للمناطق، فضال عن تأثيره على العالقات بين الجيران في المغرب العربي، ومنطقة الساحل 

والشرق األوسط.
6 إضافة لالنقسامات القبلية والمناطقية تشهد ليبيا صراعاً بين الطرق الصوفيه بين طريقتين على وجه الخصوص، السنوسية والتيجانية المرتبطة بالجزائر.
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لم تكن راغبة في رؤية أن التمرد في ليبيا كان يقوده وينظمه 
ويحركه اإلسالميون، وهي تبدو اليوم أكثر انشغااًل بالهبوط 
قطر،  فقط  للبالد7.  السياسي  بالوضع  عنها  االقتصادي 
تواصل  األطلسي،  شمال  حلف  تدخل  في  العربي  الضامن 
على  فعلت  كما  عسكرياً  ليبيا  في  األرض  على  تأثيرها 
المستويين االقتصادي والسياسي، وتستكمل تأثيرها في ليبيا 
وهذا  القدامى.  وللجهاديين  للسلفيين  بدعمها  القذافي  بعد  ما 
الدور الراعي لإلسالم السياسي يستفز السلطات في طرابلس، 
وهي تتهمه بالوقوف خلف مخطط تقسيم البالد المرغوب من 
بعض الفصائل الليبية ووفقاً لخطط غربية، مما يعطي بعداً 

واقعياً لمخاطر تفكك الدولة.

تونس، والقوى الجديدة الحاضرة

إن تونس في اللحظة الحالية هي البلد الوحيد من بلدان الربيع 
العربي التي استطاعت أن تقود ثورتها نحو عملية ديمقراطية، 
فة وفي وقت مناسب. وفيما ال تزال  دارت وفقاً لمعايير مشرِّ
بلدان الربيع العربي األخرى في أوضاع من الفوضى، من 
االضطراب  أو  المقلق  الصمت  من  النظام،  حفظ  أو  القمع 
العنيف، فقد انتخبت تونس جمعية تأسيسية تعمل على وضع 
الدستور الجديد. وثمة حوار وطني دائر حول توجه الشخصية 
المستقبلية للبالد، وجهود تبذل من كل األطراف للخروج بها 
الربيع  فيها  أغرقها  التي  المخيفة  االقتصادية  األزمة  من 
العربي. وعلى الرغم من هذا السياق السياسي واالقتصادي، 
وغير  متأرجحاً  الوضع  يكون  أن  المستغرب  ليس من  فإنه 

واضح ومقلقاً.

فرادة التحول التونسي

عن  وأسفرت  أسابيع  عدة  استمرت  التي  االحتجاجات  بعد 
انطلقت  فقد  إلى سقوط نظام بن علي،  قتيل وأدت  ثالثمائة 
عملية مقرطة جيدة التنظيم نسبياً وهي حتى اآلن تعمل بشكل 

ُمرٍض. 
إن االنتخابات التي أجريت في 23 أكتوبر )تشرين األول) 
لجميع  وفقاً  وشفاف  مفتوح  بشكل  تمت  والتي  الماضي، 
عليها  يسيطر  تأسيسية  جمعية  بتشكيل  سمحت  المراقبين، 
حزب النهضة اإلسالمي، الفائز األكبر في االنتخابات. منذ 

أجنبياً،  تدخاًل  ليبيا  شهدت  حين  وفي  العربي،  الربيع  بداية 
لم  واليمن  ومصر  أهلية،  حرب  في  سوريا  تخوض  وفيما 
تواصل  تونس  فإن  نهايتها،  حتى  الثورية  العملية  تستكمال 
تميزها بعملية تحول منظمة وسلمية يحتل فيها الحوار حول 
مستقبل البالد المكان األكبر وهو يضم كل األطياف السياسية 

والمجتمعية.
العربي  العالم  في  علماني  بلد  أكثر  تونس  فإن  وهكذا، 
إلى  التونسيين  اإلسالميين  وصول  شهدت  واإلسالمي، 
السلطة، وهم – ويجب التذكير بهذا – لم يلعبوا أي دور في 
اندالع ثورة ديسمبر )كانون األول) 2010 ويناير )كانون 
الثاني) 2011. ولم يصاحبوا سوى بقدر ضئيل المظاهرات 
الحاسمة التي انتهت برحيل الرئيس بن علي. ولكن لتغلغلهم 
قادوا  فقد  غامض  مادي  بدعم  وتمتعهم  البالد  في  القوي 
بسرعة العودة الظافرة لراشد غنوشي، زعيم حزب النهضة، 
من منفاه بلندن، وقاموا بمد حملة انتخابية استفادوا فيها من 
االنتصار  مع  صاروا  وقد  أبديين.  كمعارضين  وضعهم 
كانت  وإن  بتونس،  السياسي  المشهد  مقدمة  في  االنتخابي 
يتعايشون فيها مع حزبين  من ترويكا  تتألف نظرياً  السلطة 

ليبرالي وعلماني.

وهو ما يثير قلقًا عظيمًا أيضًا لدى النساء 
التونسيات، الفاعالت بقوة في االنتفاضة وقد 

كن يأملن في المزيد من الحقوق والحريات

وهو  السياحة8،  انهيار  لمواجهة  تكافح  التي  تونس  ولكن 
تجد  والعوز،  البطالة  إلى  الشباب  بآالف  دفع  الذي  الوضع 
انخفاض  وبعد  فادحة.  ومالية  اقتصادية  أزمة  أمام  نفسها 
االستثمارات األجنبية9، تلقى تونس صعوبة شديدة في جذب 
مستثمرين جدد واستعادة اولئك الذين فروا وإقناع وتطمين 
البعض  يصفه  الذي  االقتصادي  الوضع  هذا  المترددين. 
بالكارثي يساهم في الضرر االجتماعي ويفاقم الشعور بانعدام 

األمان.
وعلى الرغم من هذه الصعوبات ومسار يتسم أحيانا بالفوضى 
قد  للصدمة،  موجة  أول  منها  انطلقت  والتي  تونس،  فإن 
مطبقة  شرعية،  وحكومة  منتخب  برلمان  إقامة  في  نجحت 

بذلك نموذج التحول األكثر نجاحاً في الربيع العربي.
ولكن إسالميي حزب النهضة ليسوا وحدهم الفاعلين في هذا 
التحول. وفي الواقع، وفي حين أن األحزاب الليبرالية تعاني 

La France veut tirer les bénéfices de son action en Libye», Matthias BlaMont, Le Monde 7»، عدد 20 ديسمبر )كانون األول) 2011.

British firmsurged to 'pack suitcases' in rush for Libya business» Jo adEtunJi, The Guardian»، عدد 21 أكتوبر )تشرين األول) 2011.
8 شهد قطاع السياحة تراجعاً في العائدات يقدر بـ %33 عام 2011، وفقاً للمدير العام للمكتب الوطني للسياحة التونسية، في 9 فبراير )شباط) 2012.

9 هبوط االستثمارات األجنبية المباشرة بنسبة %29.2 وفقاً لوكالة النهوض باالستثمار الخارجي )FIPA)، بتاريخ 3 فبراير )شباط) 2012.
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وقد  يبدون  السلفيون  وحدهم  والتهميش،  االنقسام  من  اليوم 
احتلوا مقدمة المشهد وقادرين على إمالء أجندتهم وشروطهم 

في الحوار.

هل نحن بصدد تحول ممنهج للسلفية؟

تجربة حزب  يستلهم  معتدل  إسالمي  لنفسه كحزب  بتقديمه 
العدالة والتنمية التركي )AKP)، برغبة في الطمأنة وادعاء 
أنه لن يهدد الحريات العامة، بل سوف يحميها. هاهو الحزب 
صار مجبراً على التعاطي مع السلفيين، والذين يبدو تأثيرهم 
العام والسلطة  المجال  بشكل متزايد على مستوى  محسوساً 
على  ومجبرين  قليلين  كانوا  فقد  الواقع،  وفي  السياسية. 
االختفاء في ظل نظام بن علي، أما اليوم فالسلفيون التونسيون 
الطبقات  كل  من  بتجنيدهم  فشيأ  شيئاً  نشاطاً  يزدادون 
االجتماعية. حاسمون في عدم بقائهم على هامش المجتمع، 
فقد استثمروا الفضاء االجتماعي شيئأ فشيئأ وسيطروا على 
مئات المساجد وأنشأوا العديد من المدارس القرآنية. يعتبرون 
أنه من واجبهم تغيير المجتمع التونسي بتوجيهه نحو اإلسالم 
بتعزيز اإليمان والمعتقد اإلسالمي، ويحاولون فرض سلوك 
ديني، وال يتورعون في سبيل هذا عن تكرار التهديدات أو 
استخدام العنف اللفظي والبدني. في سبيل فرض األخالق في 
الحياة العامة، أي تحويلها إلى السلفية، فقد ارتُكبت ممارسات 
على  االعتداء  األخيرة:  األشهر  غضون  في  كثيرة  عنيفة 
بيوت للمتعة في عدد من المدن التونسية، واالعتداء على دار 
تليفزيونية،  قناة  ضد  ومظاهرات  العاصمة،  في  للسينما 
ومناخ  العاصمة،  وتونس  سوسة  في  لجامعات  واحتالل 
اجتماعي من عدم الثقة والخوف والرهبة بدأ يسود. ويكمن 
الدستور  حول  الحوار  في  الضغط  ممارستهم  في  التحدي 
ويحتل  للتشريع.  وحيد  كمصدر  الشريعة  لمبدأ  وفرضهم 
السلفيون أيضاً األرض بالمعنى الحرفي للكلمة، بمظاهرات 
متكررة 10، وبسيطرتهم على األماكن العامة لفرض قواعد 
للسلوك تطبق قانوناً يتماشى مع اإلسالم الراديكالي. يبدون 
الدالئل  وكل  السلطة  مع  الحديدية  الذراع  بسياسة  ملتزمين 
تشير إلى أنهم سيخرجون منتصرين. وفي الواقع، فإن قوى 
األمن والسلطات المسؤولة بدت عاجزة حتى اآلن، مما دفع 
البعض إلى اتهام السلطة بالموافقة والتواطؤ والتعاطف مع 
البرنامج  يفرضون  تتركهم  السلطة  كانت  لو  كما  السلفيين؛ 

التي تعتقد أنها ال تستطيع تنفيذه بصراحة، لكنها تستطيع أن 
تكشف عنه عرضاً. لقد كان كذلك عندما أثار رئيس الوزراء 
التعليم  لوزير  األول  القرار  ساعة  أو  سادس  خليفة  فكرة 
اإلسالمي11.  التمويل  في  دبلومة  بتخصيص  الجديد  العالي 
المصالحة  روح  أخرى  جهة  من  غنوشي  راشد  أكد  وقد 
والتوافق بين حزبه والسلفيين عندما وصف األخيرين بأنهم: 
"حركة فكرية ينبغي إدارة الحوار معها". ويبدو أن ال شيء 
يستطيع أن يعيق النشاط السلفي، وهو ما يثير قلقاً كبيراً لدى 
اندلعت  التي  الذين يرون أن ثورتهم  العلمانيين والليبراليين 
دونما حزب ودون برنامج ودون قيادات قد تمت سرقتها من 
قبل السلفيين المستعدين الستخدامها ضدهم. وهو ما يثير قلقاً 
في  بقوة  الفاعالت  التونسيات،  النساء  لدى  أيضاً  عظيماً 
المزيد من الحقوق والحريات  االنتفاضة وقد كن يأملن في 
من  بواسطة  مصادرتها  تمت  وقد  ثورتهن  يشاهدن  وهن 

ينفون حقوقهن وحريتهن.

خاتمة

التي  الثورة  الجزائر من رياح  فيه  احتمت  الذي  الوقت  في 
المغرب  العربي منذ أكثر من عام، وفيما قامت  العالم  تهز 
وبموافقة  الملك  رعاية  تحت  دستورية  إصالحات  بإدخال 
االنتخابات  من  فائزا  خرج  الذي  والتنمية  العدالة  حزب 
ضمنت   ،2011 الثاني)  )تشرين  نوفمبر  في  التشريعية 
– بتلك اإلصالحات – استقرار النظام ورسوخ الملكية، فإن 
وليبيا،  تونس  حقيقية،  اضطرابات  شهدا  اللذين  البلدين 
التحديات  ووضع  الخاصة  ديناميتهما  فرض  يواصالن 
العربي  الربيع  تمخض  فقد  كذلك  الجديد.  العربي  بالمغرب 
الديكتاتوريون؛  وحظره  حاربه  الذي  السياسي  اإلسالم  عن 
في  القوى  موازين  لتغيير  سبيله  في  الجديد  المعطى  هذا 
المغرب العربي مما يضع الجزائر في مرتبة المراقب الذي 
تجاوزته األحداث، ويسمح لتونس أن تحلم بسياسة خارجية 

جديدة12.
تشهدها  التي  واالقتصادية  االجتماعية  للتحديات  وبالنسبة 
المنطقة منذ عقود، والتي تفاقمت بعد الربيع العربي، يضاف 
تحدي المقرطة والذي ال يمكن ألحد التنبؤ بنتيجته، والتحديات 
األمنية الذي تولدت عن السياق الليبي والتي ستطال مجمل 

البلدان المجاورة. 

10 المظاهرة األخيرة في 16 ديسمبر )كانون األول) احتشد بها نحو 5 آالف مواطن في تونس العاصمة مطالبين بتطبيق الشريعة اإلسالمية.

11 في أغسطس )آب) فتحت أول مدرسة قرآنية أبوابها في تونس بسيدي البكري على طريق بنزرت نحو 20 كلم من العاصمة.

12 مبادرة إعادة إطالق اتحاد المغرب العربي، واستضافة مؤتمر أصدقاء سوريا، وجولة الرئيس المرزوقي في أفريقيا.. ألخ.
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 بيري بيالنوبا  
)Pere Vilanova(

 أستاذ كرسي في العلوم السياسية
)Universidad de Barcelona( جامعة برشلونة

يعتبر عام 2012 تاريخا جيدا )أو سيئا) مثل أي تاريخ آخر 
لتقييم ما يسمى عادة "بعملية السالم"، والتي في الحقيقة يجب 
أن تسمى "مفاوضات السالم الفاشلة". يمكننا أن نبدأ العد من 
سنة 1947 أو 1948. تُعد سنة 1947 المرجع األول ألنها 
تشير إلى القرار التاريخي رقم 181 الصادر عن الجمعية 
صوتت  بموجبه  والذي   (UNGA( المتحدة  لألمم  العامة 
العام  ذلك  من  الثاني)  )تشرين  نوفمبر  في  المتحدة  األمم 
لصالح تقسيم أراضي فلسطين التاريخية إلى دولتين، واحدة 
لتقرير  نتيجة  هذا  وكان  عربية/ فلسطينية.  وأخرى  يهودية 
الدولية المشّكلة  التي بعثت بها المنظمة   (Peel( لجنة بيل
حديثا بعد استبعاد إمكانية إقامة دولة واحدة متعددة الطوائف 
مستحيل  ولكنه  معقوال  حال  يبدو  كان  ما  وهو  واألعراق، 
التطبيق على أرض الواقع. من هنا بدأ كل شيء. أما المرجع 
الثاني فيعود إلى شهر مايو )أيار) 1948 الذي أشار على 
نطاق واسع إلى "إقامة دولة إسرائيل" بعد انسحاب المملكة 
المتحدة وقواتها التي كانت تدير األراضي بأمر من عصبة 
األمم )المنحلة) منذ تفكيك االمبراطورية العثمانية في نهاية 
النقطة،  هذه  توضيح  ينبغي  هنا  األولى.  العالمية  الحرب 
بغض النظر عن الموقف السياسي الذي يمكن أن يتبناه اليوم 
الثاني)  )تشرين  نوفمبر  في  النزاع:  حول  آخر  أو  طرف 
1947 اقترحت األمم المتحدة حديثة التأسيس آنذاك، والتي 
كانت تطمح إلى أن تكون "حكومة عالمية"، حل الدولتين مع 
في  الدولتين –  كال  سيادة  – وخارج  منفصلة  دولية  إدارة 
 Corpus( المنفصل  بالكيان  يسمى  ما  وهو  القدس، 

.(Separatum
َقبل طرف  هذا،  يومنا  القائمة حتى  القضية،  هذه  في  لماذا 
)المجتمع  اآلخر  الطرف  ورفض  اليهودية)  )الطائفة 

الفلسطيني). جدير أيضا بالذكر أنه في تلك السنة كانت قد 
اندلعت بقوة هائلة ما تسمى "بالحرب الباردة". عندما اقترح 
األمم  في  كامال  عضوا  كان  )لبنان  شمعون  كميل  اللبناني 
المتحدة) حال بديال مثل الفيدرالية أو الكونفدرالية، وضعت 
في  ثقلهما  كامل  السوفياتي  واالتحاد  المتحدة  الواليات 
الميزان – داخل وخارج األمم المتحدة – من أجل المصادقة 
وبالتالي  األمر".  و"انتهى  دولتان   :181 رقم  القرار  على 
المتحدة  )الواليات  القرار  هذا  لصالح  دولة   33 صوتت 
ضده  دولة  و13  وحلفاؤه)  السوفياتي  واالتحاد  وحلفاؤها 
وإيران  وأفغانستان  الهند  إلى  باإلضافة  العربية  )الدول 
امتنعت  حين  في  وكوبا!)،  واليونان...  وتركيا   وباكستان 
المتحدة  المملكة  رأسها  على  دول   10 التصويت  عن 
الحرب  اندالع  أوج  في  أنه  يعني  ما  وهذا  ويوغوسالفيا. 
على  واسعة  بأغلبية  القطبين  بين  توافق  هناك  كان  الباردة 
حل الدولتين. السؤال الذي يطرح نفسه مرارا وتكرارا اليوم 
هو فرضية يستحيل التحقق منها ولكنها مسألة مهمة سياسيا. 
هل لو كان الجانب الفلسطيني قد قبل الحل لكانت األحداث 
أخذت المسار نفسه خالل الخمسة وستين عاما التالية؟ هذه 
الفرضية مقبولة أيضا لقضية أخرى ال تقل أهمية. لو أمكن 
بناء حل للصراع في المرحلة الحالية على "من كان موجودا 
قبال هنالك" أو متغير بديل هو "من كان على صواب أو من 
كان مظلوما في عام 1947" لن يكون هناك مشكل، ولكن 
الـ 65  السنوات  في  أنه  هو  والسبب  كذلك.  ليس  األمر 
الماضية كانت هناك عدة حروب بين الدول )بين إسرائيل 
و1956   1949 مجاورة):  عربية  دول  عدة  أو  وبعض 
اندلعت  وقد  و2006.  و1982  و1973  و1967 
"خطط  وتضاعفت  اآلن  حتى   1987 عام  منذ  انتفاضتان 
السالم" و"مبادرات السالم" وغيرها الكثير. وأجريت عدة 
أدى  المنطقة،  في  العربية  والدول  إسرائيل  بين  مفاوضات 
بعض منها إلى إبرام معاهدات سالم: على سبيل المثال مع 
تم  أخرى،  عربية  دول  مع  المغرب.  أو  األردن  أو  مصر 
وذلك  الحرب،  عدم  حالة  إلى  السنوات  مرور  مع  االنتقال 

السياسة المتوسطية | الشرق األوسط

إسرائيل/فلسطين: عملية سالم أم حصار وتفاوت؟
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حتى مع جامعة الدول العربية نفسها. أما مع لبنان وسوريا، 
إطالق  "وقف  على  الفنية  الناحية  من  العالقات  فاعتمدت 
اتفاق  دون  من  ولكن  العدائية،  األعمال  وقف  أو  النار" 
سياسي من أي نوع. ولكن مفاوضات السالم بين الفلسطينيين 
واإلسرائيليين التي أعطت ثماراً سياسية )بغض النظر عن 
يسمى  ما  فقط:  واحدة  هناك  كانت  سيئ)  بشكل  انتهائها 
"باتفاقيات أوسلو" التي وقِّعت في سبتمبر )أيلول) 1993 
كلينتون ومع  برعاية من  تاريخية  في واشنطن في صورة 
عرفات في جانب ورابين في الجانب اآلخر. واستمرت هذه 
العملية حتى انهيارها المفاجئ في سبتمبر )أيلول) 2000 
واندالع االنتفاضة الثانية. على الرغم من انهيارها إال أنها 
أدت إلى عودة القيادة الفلسطينية إلى الجانب الفلسطيني مع 

.(PNA( تأسيس ما يسمى بالسلطة الوطنية الفلسطينية
وبالتالي فإنه ال يمكننا إطالق اسم "عملية السالم" على أي 
شيء كان، وعلينا إبراز متى كانت هناك مفاوضات فعالة 
التسلسل  طرفي  لربط  ضروري  أمر  هذا  تكن.  لم  ومتى 
كان   ،1948/1947 في  ومقارنتهما.  لألحداث  الزمني 
)اليهودي والفلسطيني) يشير  الطرفين  توقعات  بين  الوضع 
الطرفين  من  أي  يكن  لم  أي  تنازلي= صفر"،  "تماثل  إلى 
على  كانت  فقد  لذلك،  يطمحان  كانا  وكالهما  دولة  يمتلك 
المحك مساحة محدودة من األراضي والموارد )مثل المياه) 
أيضا. واقترح القرار رقم 181 منح نسبة 56 في المئة من 
األراضي )بما فيها صحراء النقب الشاسعة غير المأهولة) 
إلى إسرائيل التي كان عدد سكانها في ذلك الوقت يبلغ 489 
من  المئة  في  و44  فلسطيني،  ألف  و325  يهودي  ألف 
األراضي إلى الدولة الفلسطينية التي كان يسكنها آنذاك 807 
حسابيا  يعني  ما  وهو  يهودي.  آالف  و10  فلسطيني  آالف 
)حوالي 500 ألف يهودي ومليون ومئة ألف فلسطيني في 
تحت  القرار  بموجب  بقيت  التي  القدس  أما  المجموع). 
الوصاية الدولية المباشرة لألمم المتحدة، فكان يسكنها وقتئذ 
حوالي 100 ألف يهودي و120 ألف فلسطيني. هذه األرقام 

أدت إلى نزاع لمدة ستة عقود وأكثر.
الطرفين في عام 1947 يشير  بين  الوضع  إذا كان  ولكنه 
إلى "تماثل تنازلي= صفر"، فإن األمر مختلف تماما اليوم. 
إسرائيل  مصلحة  في  يصب  األبعاد  في  التفاوت  إن  حيث 
لدرجة أن الجهات السياسية المعنية )كال الطرفين والفاعلون 
الدوليون واإلقليميون المعنيون وكذا األمم المتحدة واالتحاد 
وهنا  كبير.  حد  إلى  مختلف  عمل  إطار  لديها  األوروبي) 
اإلقرار  تم  إن  هذا  الواقعية،  السياسة  قساوتها  بكل  ظهرت 
على  تنافسا  السياسة  تكون  النوع  هذا  من  حاالت  في  بأنه 
الدولية.  بالنزاعات  األمر  يتعلق  عندما  خصوصا  السلطة، 
هل هذا عدل؟ األمر ال يبدو كذلك من الوهلة األولى. هل 

استعادة  مع  سينتهي  الصراع  أن  نستنتج  هذا  من  انطالقا 
ليس  المساواة؟  من  بعض  األقل  على  أو  الالزمة  العدالة 
غير  سياسية  وكفاءة  استعداد  إبداء  تم  إذا  إال  بالضرورة، 
هذه  على  نتوفر  ال   ،2012 عام  في  ونحن  اليوم،  عادية. 
المعايير. كيف وصلنا إلى هنا؟ ينبغي األخذ بعين االعتبار 
التباين  هذا  في  التدقيق  عن  النظر  بصرف  عوامل،  عدة 

النهائي السالف الذكر.
يتمثل العنصر األول في انتقال الصراع بين عامي 1947 
إسرائيل  بين  ثنائيا  ليصبح  المطاف،  نهاية  في  و2012، 
والدول  إسرائيل  بين  النزاعات  تجاوز  تم  فيما  وفلسطين، 
ثنائية،  اتفاقيات  إيقافها عن طريق  أو  بها  المحيطة  العربية 
باستثناء حالة سوريا والتي هي بالمناسبة أيضا اليوم نزاع 
المتنازع عليها في  الحدود  البلدين بسبب  بين  ثنائي محض 
مرتفعات الجوالن. وهذا ما يمكن أن يحسب ميزة أو عيبا، 
القوى  في  التفاوت  أكثر  يضاعف  ولكنه  للظروف،  تبعا 

لصالح إسرائيل.

وبالتالي فإنه ال يمكننا إطالق اسم "عملية 
السالم" على أي شيء كان، وعلينا إبراز متى 

كانت هناك مفاوضات فعالة ومتى لم تكن

أما العنصر الثاني فيكمن في تغير العالم، أو باألحرى النظام 
السياسي العالمي، منذ 1947 إلى يومنا هذا، وبالتالي فإن 
القطبية  عالم  في  نشأ  اإلسرائيلي – الفلسطيني  الصراع 
الثنائية ومنطق الحرب الباردة وواصل طريقه في السنوات 
العشرين األخيرة في مرحلة ما بعد القطبية الثنائية وما بعد 
بعد  ما  مرحلة  الثانية،  المرحلة  هذه  وفي  الباردة.  الحرب 
القطبية الثنائية العالمية، تبخر بكل بساطة التأثير النسبي من 
حيث "توازن القوى" الذي كان يتمتع به نظام القطبية الثنائية 
يحتاج  ال  األوسط.  والشرق  األدنى  الشرق  صراعات  في 
بشأن  لروسيا  والمعزول  الصادم  الدور  لمراجعة  إال  المرء 
الثورة الشعبية في سوريا للتحقق من ذلك. إن افتراض عالم 
"ثنائي القطبية جديد" )ال وجود له) لن يكون له تأثير على 

حكومة إسرائيل.
وهناك عنصر ثالث يجب أخذه بعين االعتبار أال وهو أنه 
الثنائية،  القطبية  بعد  ما  عالم  في  األخيرين  العقدين  خالل 
مرحلة ما يفترض أن تكون "النظام العالمي الجديد" المولود 
السوفياتي، والذي خلق توقعات عالمية  انهيار االتحاد  بعد 
بداياته وخيبات أمل مماثلة )الصومال والبوسنة  كثيرة في 
شّكلت  ذلك،  بعد  تراكمت  وأفغانستان)  والعراق  وكوسوفو 
أسوأ إطار لمتابعة هذه القضية التي تهمنا. من النظام إلى 
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السنوات  هذه  تمثل  األمل،  خيبة  إلى  األمل  من  الفوضى، 
اإلسرائيلية – الفلسطينية  القضية  في  األخيرة  العشرون 
بين  األولى،  المرحلة  للغاية.  مهمة  متتالية  مراحل  ثالث 
بمفاوضات طويلة  عامي 1993 و2000، ويتعلق األمر 
تخللتها عقبات وهي المحاولة الوحيدة من أجل التوصل إلى 
مع  الدولتين  حل  بالمناسبة  تتضمن  كانت  نهائي.  اتفاق 
عرض مغري جدا للفلسطينيين يشمل حوالي 60 في المئة 
من ما كانت تمنحهم خطة التقسيم المقترحة في عام 1947. 
وهو ما يمكن طرحه بشكل أكثر وضوحا: عرض 1947 
في  ديفيد  كامب  عرض  حتى  وال  أخرى،  مرة  يعود  لن 
سبتمبر )أيلول) 2000 )96 في المئة من الضفة الغربية 
وغزة اليوم). أما المرحلة الثانية، فكانت مرحلة االنتفاضة 
خمس  )ضاعفت  المتطرف  عنفها  واصلت  التي  الثانية 
مرات عدد القتلى والجرحى في االنتفاضة األولى في فترة 
فترات  أحلك  مثلت  والتي  سنوات)،  خمس  من  مماثلة 
النزاع. من جهتها، امتدت المرحلة الثالثة من 2005 إلى 
متنوعة.  بين جوانب جد  بدورها  الحاضر وجمعت  الوقت 
الجانب   (IC( الدولي"  "بالمجتمع  يسمى  ما  حث  حيث 
انتخابات  وإجراء  لإلرهاب  حد  وضع  على  الفلسطيني 
هذه  أجريت  وقد  و2006.   2005 عامي  في  ديمقراطية 
االنتخابات، األكثر انفتاحا وتنافسية في العالم العربي )إلى 
التي  وتلك  لبنان  في  تمت  التي  االنتخابات  بعض  جانب 
فاز   2005 عام  في  ومصر)،  تونس  في  مؤخرا  نُظمت 
بالرئاسيات وفي عام 2006 فازت حماس  محمود عباس 
للجميع:  والنتيجة معروفة  البرلمانية.  باالنتخابات  بوضوح 
التي  هي  حماس  أن  بما  أنه  إلى  الدولي  المجتمع  خلص 
في  ودخلنا  بنتائجها  تعترف  لن  فإنها  باالنتخابات  فازت 
متواجدة  حماس  كانت  إذا  ألنه  تماما.  عقالني  غير  منطق 
فيها  )بما  الدولية  اإلرهابية  المنظمات  قوائم  ضمن  بالفعل 
ثالث  إسرائيل  أبرمت  فلماذا  األوروبي)،  االتحاد  قائمة 
بشكل  عليها  فاوضت  ألنها  حماس؟  مع  متتالية  هدنات 
مبارك.  ومابعد  قبل  ما  مصر  من  بوساطة  و/أو  مباشر 
بشروط  الوفاء  تم  الماضية  الست  السنوات  في  أنه  بحيث 
أعمال  إسرائيل)  من  باعتراف  مهم  تقليص  )أو  إنهاء 
اإلرهاب أو المقاومة، حسب وجة نظر كل طرف، بالتوازي 
مع بناء الجدار الفاصل من جانب واحد. وقد عاودت بوادر 
الحرب الظهور في بعض األحيان )مع عمليات ضد غزة 
االعتداء  أو   2008 عام  في  المصبوب"  "الرصاص  مثل 
 2010 عام  في  اإلنسانية  للمساعدات  دولي  أسطول  على 
وفي المياه الدولية بالمناسبة)، وإذا كان هناك عامل استمر 
في النمو فهو بالتأكيد التوسع وبناء المستوطنات في جميع 

أنحاء الضفة الغربية وحول القدس.

التي  المسألة  هذه  حول  بالضبط  فيدور  الرابع  العنصر  أما 
بين  المشكلة. ومن  لهذه  الحسابي"  "بالبرهان  سماها أحدهم 
العوامل الهيكلية نذكر أنه بين عامي 2001 و2008 كان 
سبتمبر   11 أحداث  إطار  في  حاسما  بوش"  "إدارة  متغير 
)أيلول) وتبعاتها على النطاق العالمي. إذا ما قدمنا السنوات 
الثماني للتسلسل المشار إليه سابقا، سنفهم بشكل أفضل قوة 
وفلسطين.  إسرائيل  بين  المتواتر  للتباين  الجديدة  الدفع 
إدارة  إلى  بوش  إدارة  من  االنتقال  هو  الحسابي"  "البرهان 
أوباما ومحاولة أوباما الجريئة )خطابه في القاهرة في بداية 
والمسلم  العربي  العالم  بين  العالقات  ترتيب  واليته) إلعادة 
يتعلق  فيما  المحاولة  فشلت  وكيف  المتحدة،  الواليات  مع 
هيالري  أو  ألوباما  تصريح  كل  مع  المستوطنات.  بقضية 
إلى  بايدن  الرئيس  لنائب  رسمية  زيارة  كل  وحتى  كلينتون 
ببناء  توصي  اإلسرائيلية  الحكومة  فعل  ردة  كانت  إسرائيل 
مستوطنات جديدة حتى في الجانب العربي من القدس. إننا 
نتحدث عن اآلالف من المساكن والمنازل والشقق والبنيات 
الثالثة  للمرة  الحسابي"  "البرهان  وعَكس  الجديدة.  التحتية 
التي حدث فيها هذا أن الجميع فهموا أن العالقة بين الواليات 
المتحدة وإسرائيل والتسلسل الهرمي للسلطة وهيمنة القوي 
على الضعيف ليست كما تبدو، وإنما العكس. إسرائيل تحدد 
اإلسرائيلية – المشكلة  بشأن  المتحدة  الواليات  سياسة 
الفلسطينية، وليس العكس. وما يعّقد الصورة أكثر هو أن هذا 
داخلية  سياسة  مسألة  يعتبر  المتحدة  الواليات  في  الصراع 
أكثر منها سياسة خارجية، أما في إسرائيل فهي فقط وحصرا 

سياسة داخلية إسرائيلية.
التوسع  بالتأكيد  النمو فهو  وإذا كان هناك عامل استمر في 

وبناء المستوطنات
العنصر الخامس هو األبسط من حيث التفصيل: يتعلق األمر 
بالقائمة المحزنة "لعمليات السالم" المفترضة التي لم تصل 
حتى إلى درجة "عمليات التفاوض"، حيث أن أيا منها تقريبا 
لم يحَظ حتى بالنظر فيها بجدية من ِقبل طرف أو آخر )أو أي 
منهما). هذا يعني أنه لمدة عشر سنوات شهدنا حالة متطرفة: 
"إذا قلنا أننا سنتفاوض، فإنه في نهاية األمر سيحدث شيء 
ما"، ولو عن غير قصد، أو بتواطؤ المجرات. انطالقا من 
الثانية  االنتفاضة  اندالع  تلى  الذي  أوسلو  اتفاقيات  فشل 
)سبتمبر/أيلول وأكتوبر/ تشرين األول 2000)، تضم القائمة:

التي   ،(2001 الثاني  )يناير/ كانون  طابا"  "معايير  أ)   ▪
كانت آخر محاولة إلحياء ما تم االتفاق عليه في كامب 
ديفيد في يوليو )تموز) من العام الماضي، ولكن انتخاب 
شارون رئيسا للوزراء في فبراير )شباط) 2001 بدد 
هذا الخيار الذي كانت االنتفاضة المستمرة قد أخرجته 
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أشهر،  بضعة  بعد  أنه  القول  عن  غني  الحسابات.  من 
قدمت أحداث 11 سبتمبر )أيلول) الذريعة المثالية لدفن 

رفات عملية كامب ديفيد للسالم المتوفاة.
ب) خطة بيروت للسالم أو "المبادرة العربية" )للجامعة   ▪
العربية برعاية سعودية) في عام 2002، التي أعادت 
تضمين بعض المقترحات التقليدية في السنوات الثالثين 
واالعتراف   1967 عام  حدود  إلى  والعودة  الماضية 
المتبادل، إلخ. إال أنه كان مجرد إعالن، لم ترد إسرائيل 

عليه حتى. 
لعام  الطريق"  و"خارطة  الرباعية"  "اللجنة  ج)   ▪
2004/2003. ستدخل هذه المبادرة التاريخ باعتبارها 
إلى  بدايتها  من  الزائفة،  للمفاوضات  ونموذجا  مثاال 
نهايتها. تناول محمود عباس وأرييل شارون فطورهما 
دور  في  اإلبن  بوش  جورج  مع  ديفيد  كامب  في 
المستضيف. لم تكن هذه الصورة "نسخة جديدة" لصورة 
كلينتون  بين  جمعت  التي   1993 عام  ديفيد  كامب 
السنوات  في  حدث  ما  هو  والدليل  ورابين.  وعرفات 
الست الموالية في الحالة األولى والثانية. أغرب ما في 
تبدو  التي  المتنافرة  تركيبتها  هو  الرباعية"  "اللجنة 
مشترك،  موقف  أي  إلى  التوصل  يتم  ال  لكي  مصممة 
)وليست  بالقوة  لفرضه  تحقق،  حال  في  وخصيصا، 
العسكرية بالضرورة): الواليات المتحدة وروسيا واألمم 
المتحدة واالتحاد األوروبي الذين بدأوا باالعتراض على 
وجود عرفات الذي اضطر إلى تفويض صالحياته إلى 

الوزير األول المعين حديثا، محمود عباس.
الطريق  وخارطة  الرباعية"  "اللجنة  نتائج  إحدى  د)   ▪
كانت تعيين "مبعوث خاص". كان أولهم الرئيس السابق 
لم  الذي   (Wolfhenson( ولفينسون  الدولي  للبنك 
الكثير، ولكن في عام 2007، قبل توني  يفعل الشيء 
بلير )Tony Blair) هذا المنصب وبعد مرور كل هذه 
التامة،  الكفاءة  بعدم  حصيلته  وصف  يمكن  السنوات، 
موضوع  في  إال  أيضا،  التفاني  بقلة  األمر،  واقع  وفي 
واحد، تداولته الصحافة في 2010 و2011، أال وهو 
ارتباطه المثير للجدل بعالم األعمال في الشرق األوسط 
بعد تعيينه )انظر في هذا الصدد: كوريير إنترناسيونال 
(Courrier International) العدد 1091، سبتمبر 
 El( وإلبايس  األول) 2011،  )تشرين  )أيلول)/أكتوبر 

األول  أكتوبر/تشرين   9 في   ،8 رقم  الصفحة   (País
.(2011

 (Annapolis( هـ) بقيت اإلشارة إلى مؤتمر أنابوليس  ▪
الذي عقد في نوفمبر )تشرين الثاني) 2007 والذي تم 
سنة  غضون  في  فلسطينية  دولة  بإقامة  فيه  االلتزام 
أنابوليس على إحالة قرار  واحدة. حيث تم االتفاق في 
ملزم إلى مجلس األمن لألمم المتحدة والذي لم يتم حتى 
اختتام  بعد  )أسابيع  إسرائيل  معارضة  بسبب  تسجيله 

المؤتمر).
المثال،  سبيل  على   ،2008 عام  في  ذلك،  خالل  و)   ▪
توصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق ثنائي استمر سبعة 
أشهر حتى االجتياح اإلسرائيلي المعروف باسم "الرصاص 
ويناير  األول) 2008  )كانون  ديسمبر  في  المصبوب" 

)كانون الثاني) 2009.

إسرائيل تحدد سياسة الواليات المتحدة بشأن 
المشكلة اإلسرائيلية - الفلسطينية، وليس 

العكس

قررت   ،2011 )أيلول)  سبتمبر  في  جدا.  بسيط  االستنتاج 
المتحدة  لألمم  طلب  تقديم  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 
لالعتراف بعضويتها في هذه المنظمة، وذلك بالموازاة مع 
وصل  التي  الدول  من  العديد  في  الثنائي  الدعم  عن  بحثها 
ولكن  دولة.  إلى 130  )أيلول) 2011  سبتمبر  في  عددها 
إجراءات اإلنضمام إلى األمم المتحدة معروفة جيدا. لكي يتم 
قبولها كدولة كاملة العضوية، يجب أن تفوز بالتصويت في 
الخمس  الدول  من  أي  استخدام  بدون  )وذلك  األمن  مجلس 
الدائمة العضوية حق النقض) والحصول بعد ذلك على ثلثي 
األصوات في الجمعية العامة. وبما أن مجلس األمن الدولي 
الداخلي،  القرارات في نظامه  لديه وقت محدد التخاذ  ليس 
فإن الطلب سيبقى هناك حتى إشعار آخر. حاليا، وكتعويض 
هزيل، تم قبل نهاية عام 2011 قبول فلسطين كعضو في 
عام  في  اآلن،  وحتى   .(UNESCO( اليونسكو  منظمة 
رقم  القرار  على  عاما  وستين  خمسة  مرور  بعد   ،2012

181، هذا هو كل ما حصل.



20
12

ي 
سط

تو
الم

18
0

ملة
شا

رة 
نظ

 لورديس بيدال  
)Lurdes Vidal(

 المسؤولة عن منطقة العالم العربي والبحر األبيض المتوسط
)afkar/ideas( رئيسة تحرير أفكار/إيدياس 

المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط )IEMed(، برشلونة

جذور الثورة

جاءت الثورات العربية مختبئة وراء أسباب كثيرة، ولكنها 
في  التمرد.  فتيل  إشعال  إلى  أدى  ما  حدثا  شهدت  جميعها 
النظام بقمع بعض االحتجاجات  سوريا، كان كافًيا أن يقوم 
مناهضة  شعارات  كتبوا  َدرعا  في  مراهقين  اعتقال  ضد 
للنظام على الجدران لكي تنفجر تلك الشرارة الالزمة. كان 
عليه  أطلق  الذي   ،2011 )آذار)  مارس   15 يوم  ذلك 
المتظاهرون "يوم الكرامة". لم يؤِد رد الفعل الدفاعي للنظام 
على المظاهرات األولى إال إلى إثارة سيل من االحتجاجات 
ازدادت زخما  بحيث  البالد،  أرجاء  جميع  إلى  انتقلت  التي 

وارتفع سقف مطالبها. 
تضاعف عدد القتلى والجرحى والمعتقلين بشكل مهول بعد 
حصار َدرعا التي شهدت انطالق أولى العمليات العسكرية 
في هذه المدينة وغيرها من المدن وظهور "الشبّيحة"، التي 
في  الرعب  تزرع  النظام  خدمة  في  كتائب  عن  عبارة  هي 

نفوس السكان.
استراتيجية  على  يعتمد  النظام  أصبح  الحين  ذلك  ومنذ 
بالشبّيحة.  المظاهرات واالستعانة  قمع  مزدوجة. من جهة، 
رؤية  لنشر  اإلعالم  وسائل  استغالل  أخرى،  جهة  ومن 

تدحض الطابع الشعبي والسلمي لالحتجاجات.
حيث واجه النظام مشاهد المظاهرات والقتلى التي ينشرها 
الناشطون ببثّه صور مسيرات تدعم النظام. وعلى غرار ما 
فعل قادة ورؤساء آخرون في المنطقة، لم يتردد النظام في 
دولية  ألطراف  بالعمالة  ممنهجة،  بصفة  النشطاء،  اتهام 

معادية أو بكونهم عناصر إرهابية تسعى إلى تقويض السالم 
وإقامة نظام ديني في البالد. وتُعتبر مثل هذه الدعايات أمًرا 
الميدان  إلى  الصحفيين  دخول  لمنع  نظًرا  األهمية  في  غاية 
مرور  ومع  الداخل.  إلى  يتسللون  الذين  أولئك  ومضايقة 
أجهزة  طرف  من  سواء  بالمعلومات  التالعب  فإن  الوقت، 
إثارة  إلى  المطاف  نهاية  في  المعارضة سيفضي  أو  الدولة 

كثير من االلتباس والشكوك لدى الرأي العام الدولي.

خصوصيات السياق السوري

على الرغم من اتباعه نهج االنتفاضات العربية التي سبقته، 
إال أن الواقع السوري أعطى لثورته خصائص مميزة بالنظر 
إلى تكوينه اإلجتماعي وطبيعة تأثيره السياسي واالقتصادي 

والعسكري وسياقه اإلقليمي.
إن الشعب السوري متنوع للغاية. حيث يشكل العرب األغلبية 
(%80)، ولكن هناك تواجد مهم لألكراد )%15) وغيرهم 
واألرمينية  اآلشورية  مثل  عدًدا،  األقل  المجتمعات  من 
والشركسية والتركمانية. أما من وجهة النظر الدينية، فيعيش 
وعلويون  وشيعة   (75-70%( سنّة  مسلمون  سوريا  في 
إلى %20) ودروز  النسبة  (%12، وهناك من يرفع هذه 
 .(10%( ومسيحيون   (3-1%( وإسماعيليون   (3-1%)
الالجئين  تواجد  نضيف  أن  ينبغي  هؤالء،  جانب  وإلى 
الفلسطينيين )%2.3) والعراقيين )حوالي مليون عراقي أو 
أكثر بدأوا يعودون إلى بلدهم بسبب النزاع). وبمعنى آخر، 
السكان، وهو ما  يمكنها أن تشكل %40 من  األقليات  فإن 

يعني أنها ليست "أقلية".
ساعد التنوع السوري على تعزيز قراءة ثقافية للنزاع، غير 
بين  العداء  في  عنها  البحث  يجب  ال  الصراع  جذور  أن 
األديان، وإنما في التمرد السياسي، وفي نهاية المطاف، في 
استغله  أساسياً  عاماًل  التنوع  يعتبر  السلطة.  على  الصراع 
النظام من خالل نهجه سياسة طائفية حالت دون تبلور العمل 

السياسة المتوسطية | الشرق األوسط

سوريا: ُدوار أمام ثورة راديكالية ومستقبل مجهول
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بحبل  النظام  مسك  فقد  أخرى،  بطريقة  الموحد.  الجماعي 
بعض قطاعات هذه المجتمعات التي تمثل األقلية وحّولها إلى 

شركاء ورهائن للحفاظ على أركانه.
غير أن هذا التماسك العضوي لدائرة السلطة لم يكن ليتحقق 
لوال دعم بعض قطاعات الطبقة البرجوازية ورجال األعمال 
االمتيازات  من  استفادت  التي  الكبرى  السنّية  المدن  في 
االقتصادية بحكم عالقتها مع السلطة. وقد ساهمت هذه المعادلة 
السياسية – االقتصادية حتى صيف 2012 في حماية مدينتي 
النمو  تركز  بسبب  الشعبية  االحتجاجات  من  وحلب  دمشق 
االقتصادي والرفاهية فيها، ذلك على عكس المحيط الريفي 
األخيرة.  السنوات  في  الجفاف  بموجات  والمتأثر  المهّمش 
القوي  الريفي  الطابع  االقتصادي  المعطى  هذا  ر  ويفسِّ

والالمركزي للثورة السورية.

االنتفاضة السورية هي في األصل حركة 
سلمية تنبذ العنف. حيث ُتبين تركيبتها 
االجتماعية وطبيعة مطالبها واستخدام 

المظاهرات كآلية رئيسية للتعبير عن رأيها 
المعارض أنه ليس هناك استراتيجية أولية 

محددة وال تفضيالت أيديولوجية معينة

على عكس تونس أو مصر، حيث كانت هناك حركة ُعّمالية 
عشيرة  سيطرت  ناشئ،  مدني  ومجتمع  ما  حد  إلى  مستقلة 
األسد العلوية في سوريا على جميع عناصر المجتمع والدولة 
البالد  محوال  والجمعيات)،  التعليمية  والمؤسسات  )النقابات 
إلى أول جمهورية وراثية أو "ُجملكة"، اشتقاقا من مصطلحي 
الجمهورية والمملكة. حيث ساهمت هيمنة العشيرة األسرية 
النظام  إنقاذ  في  الجيش  مؤسسات  على  العلويين  وسيطرة 
لشهور من االنشقاقات، وسمحت له بتنفيذ حملة قمعية ضد 
السكان في سبيل استقرار – أي بقاء – النظام والموالين له.

منطقة  في  سوريا  تقع  الجيواستراتيجية،  النظر  وجهة  من 
تعاني من ضعف شديد في عدم االستقرار السياسي. هشاشة 
به  تربطه  الذي  لبنان  ضعف  إلى  تنضاف  العراق،  الجار 
طريق  عن  النفوذ  واستغالل  التدخل  يتخللها  معقدة  عالقة 
حزب هللا. تشكل سوريا، الحليف األكبر إليران، حجر الزاوية 
لما يسمى بـ"الهالل الشيعي"، فيما تواجه إسرائيل عن طريق 
حزب هللا اللبناني. فعلى الرغم من أن المواجهات المباشرة 
بين البلدين كانت نادرة جدا في العقود األخيرة، إال أن العداء 
بطلة  نفسها  بتنصيب  لها  سمح  إلسرائيل  سوريا  تكنّه  الذي 

للدفاع عن القضية العربية والنضال ضد اإلمبريالية.

وعود النظام الخالية من المصداقية

للحصول على بعض الشرعية الدولية بخصوص قدرته على 
اإلصالح، لم يتأخر النظام في إطالق الوعود، رغم أن وتيرة 
القمع لم تتوقف للحظة، ما جعل هذه الوعود مجرد كلمات 
)آذار) 2011،  مارس  في 30  الرئيس  تدخل  بعد  جوفاء. 
التنازالت وتم  المحافظ على بعض  التيار اإلسالمي  حصل 
منح الجنسية لـ 100 ألف كردي في منطقة الحسكة. غير أن 
فقدت مصداقيتها في عيون شعب أصبح  التغيير  انتظارات 

يشعر بأنه حّطم جدار الخوف.
في خطابه العلني الثالث، التزم األسد بإجراء عملية إصالح 
على  استفتاء  تنظيم  المحلية،  االنتخابات  بعد  بموجبها،  يتم 
الدستور في أواخر فبراير )شباط) 2012، ثم اإلعالن عن 
ويخفف  )أيار).  مايو  شهر  في  برلمانية  انتخابات  إجراء 
األحزاب  تشكيل  على  المفروضة  القيود  المنقَّح  الدستور 
السياسية الجديدة ويحدد الفترة الرئاسية في واليتين من سبع 
والمجتمع  للسياسة  البعث  احتكار حزب  ينهي  سنوات، كما 

السوري ليفسح المجال للتعددية الحزبية.
الذي  العنف  من  مناخ  في  واالنتخابات  االستفتاء  إجراء  تم 
طال جميع أنحاء البالد. حيث اعتُبرت التعديالت التي تمت 
الموافقة عليها ترقيعية وبدون أي تأثير على توزيع السلطة. 
في  شاركت  التي  الجديدة  األحزاب  من  حزب  أي  يحَظ  لم 
االنتخابات بالمصداقية. وعلى الرغم من أن عملية اإلصالح 
هذه هي أكبر بكثير من كل ما كان سيتوقعه السوريون قبل 
مارس )آذار) 2011، إال أن الثورة قد وصلت بالفعل إلى 

نقطة الالعودة.

من االنتفاضة السلمية إلى الحرب )األهلية؟(

االنتفاضة السورية هي في األصل حركة سلمية تنبذ العنف. 
واستخدام  مطالبها  وطبيعة  االجتماعية  تركيبتها  تُبين  حيث 
أنه  المعارض  رأيها  عن  للتعبير  رئيسية  كآلية  المظاهرات 
ليس هناك استراتيجية أولية محددة وال تفضيالت أيديولوجية 
النظام  يستخدمها  التي  القمعية  األساليب  أن  غير  معينة. 
لم يمكن  التطرف. ربما  ساهمت بشكل حاسم في خلق هذا 
عن  المنشقين  حماية  لوال  القمع،  تقاوم  أن  الثورة  بإمكان 
"الجيش  إطار  في  تدريجيا  أنفسهم  نظموا  الذين  الجيش 
السوري الحر" الذي يُعتبر منظمة غير منسقة انضمت إليها 

أيضا عناصر من المجتمع المدني وميليشيات أجنبية.
من الصعب تحديد تاريخ عسكرة الثورة، ولكن ربما يكون قد 
تم ذلك في صيف 2011 عندما ارتفعت حدة القمع النظامي. 
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حيث بدأت جماعات المعارضة المسلحة تنظيم أنفسها لحماية 
وقوات  الشبّيحة  ومحاربة  المتمردة  والمناطق  المظاهرات 
من  استفادت  التي  المسلحة،  المعارضة  بدأت  كما  األمن. 
حرب  أساليب  اعتماد  في  لألسلحة،  المشروع  غير  التدفق 
العصابات وإظهار تحيزات أيديولوجية واضحة، بل وحتى 
نشوب خالفات مع بعض القطاعات التي تسعى إلى الحفاظ 

على الطابع السلمي لالنتفاضة.
وجاءت نقطة التحول النهائية في مستوى درجة العنف مع 
قصف باب عمرو في حمص، حيث نشر النظام في مطلع 
عام 2012 نخبة من وحداته العسكرية الستعادة األراضي 

التي خرجت عن سيطرته.
من جهة أخرى، يبدو أن المجازر الغامضة، التي تُنّفذ انطالقا 
البالد ال محالة نحو حرب  تقود  الطائفي،  العنف  أفكار  من 
أهلية. ارتفعت مستويات العنف في سوريا إلى درجة ال تطاق 
مع مقتل المدنيين – بينهم العديد من األطفال – في مايو )أيار) 
القبير، وفي  بمدينة الحولة، وفي يونيو )حزيران) بمزرعة 
يوليو )تموز) ببلدة التريمسة. حيث تم فتح تحقيق لكشف هوية 
الموالية  الميليشيات  يتهمون  فالنشطاء  المجازر.  منفذي هذه 
للنظام بارتكابها، في حين أن النظام ال يزال ينكر مسؤوليته 

عن هذه المجازر.

يعتبر المجلس الوطني السوري، الذي َتشّكل 
في أكتوبر )تشرين األول( 2011، التنظيم 

المعارض المعترف به على نطاق واسع دوليًا. 
وهو يشمل أعضاء مجموعة "إعالن دمشق" 
واإلخوان المسلمين ولجان التنسيق المحلية 
والكتلة الوطنية والكتلة الكردية )كثير منهم 

غادر اآلن المجلس( والكتلة اآلشورية 
والمستقلين

األحمر  والصليب  السوري  والنظام  المتحدة  األمم  أعلنت 
"حرب  إلى  الصراع  تحّول  رسمًيا  أخرى  وجهات  الدولي 
أهلية" في صيف عام 2012، بسبب المجازر المرتكبة ضد 
وبعض  النشطاء  أن  غير  المواجهات.  وضراوة  المدنيين 
األمر  أن  باعتبار  الوصف،  هذا  قبول  يرفضون  المحللين 
يتعلق بصراع يخوضه الشعب ضد النظام وليس حربا بين 

فصيلين من الشعب.
حرب  استراتيجية  هزمت   ،2012 )تموز)  يوليو  في 
األكثر  المعاقل  في  الجيش  الثوار  ينهجها  التي  العصابات 
مواالة، دمشق وحلب، وتمكنت من توجيه ضربة إلى قلب 

تنفيذهم هجوما تسبب في مقتل وزير  بعد  العسكرية  القيادة 
الدفاع ومسؤولَين آخرين. بعد هذه المعارك في دمشق وحلب 
والسيطرة على العديد من المعابر الحدودية وتعدد بؤر التمرد 

أصبح النظام في وضع جد حرج.
الستة  خالل  لقي  اإلنسان،  لحقوق  السوري  المرصد  حسب 
عشر شهرا من الثورة حوالي 19 ألف شخص مصرعهم حتى 
أواخر شهر يوليو )تموز). ووفقا لألمم المتحدة، هناك أكثر من 

150 ألف الجئ وحوالي مليون ونصف المليون نازح.

معارضة سياسية منقسمة

أدت خمسون سنة من اإلجراءات القمعية وإخضاع المعارضة 
وفقدان  والمنفى  القسري  والصمت  المتبادلة  الثقة  لعدم 

الشعبية، إلى والدة معارضة منقسمة.
 Syria Comment" وقد قسمها عمر ضاحي في مدّونته
التقليدية  المعارضة  أحزاب  إلى خمس مجموعات:   "Blog
)اإلشتراكيون والناصريون والشيوعيون) والمثقفون المنشقون 
وحركة الشباب، بما في ذلك لجان التنسيق المحلية التي تُعتبر 
محرك الثورة والتي انضمت إليها قطاعات أخرى، ومجموعة 
واسعة من اإلسالميين المحافظين، باإلضافة إلى الجماعات 
السلفية المسلحة التي تمثل أقلية، ولكن وجودها أثار تحفظات 
في  االختالفات  وتكمن  الدولي.  المجتمع  أوساط  في  كبيرة 
القضايا الرئيسية، مثل اللجوء إلى الكفاح المسلح وقبول أو 
رفض التدخل األجنبي ومدى االستعداد إلجراء حوار أو اتفاق 
مع قطاعات معينة داخل النظام. ومع ذلك، ال توجد خطوط 
فصل واضحة، فضمن نفس المجموعة هناك تحوالت عديدة 

في المواقف.
الناشطين  من  نة  المكوَّ التنسيقيات  هي  الرئيسية  المعارضة 
الشباب الذين يقومون بدور نشر المعلومات )حوالي مجموعة 
400) ويجتمعون في إطار لجان التنسيق المحلية التي تعتبر 
قطاعات  المجموعات  هذه  وتمثل  للثورة.  الفقري  العمود 
متنوعة من المواطنين، وعلى الرغم من تأكيد الناشطين على 
أن االحتجاجات هي عفوية وغير موجهة، فإنه ال يمكن إنكار 

وجود نوع من الهيكلة التنظيمية.
تعد لجنة التنسيق الوطنية، التي أنِشئت في منتصف سبتمبر 
)أيلول) 2011، ومقرها في دمشق، عبارة عن ائتالف يضم 
الكردية  واألحزاب  الشباب  وحركات  السياسية  األحزاب 
الوطنية  التنسيق  لجنة  أن  بالذكر  جدير  مستقلين.  وناشطين 
التي تعارض التدخل األجنبي وتميل أكثر إلى الحوار هي في 
السوري،  الوطني  المجلس  مع  معلن  وتنافس  دائم  خالف 

التنظيم اآلخر في المعارضة السياسية. 
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أكتوبر  في  َتشّكل  الذي  السوري،  الوطني  المجلس  يعتبر 
)تشرين األول) 2011، التنظيم المعارض المعترف به على 
"إعالن  مجموعة  أعضاء  يشمل  وهو  دولياً.  واسع  نطاق 
دمشق" واإلخوان المسلمين ولجان التنسيق المحلية والكتلة 
المجلس)  اآلن  غادر  منهم  )كثير  الكردية  والكتلة  الوطنية 
إنشائه  منذ  التزم  أنه  رغم  والمستقلين.  اآلشورية  والكتلة 
بالطابع السلمي للثورة، إال أن المجلس الوطني السوري قام 
الجيش  مع  محتمل  بتنسيق  قيادة عسكرية،  بإنشاء  بعد  فيما 
السوري الحر، داعًيا إلى التدخل الدولي. أضعفت المواجهات 
المجلس وقدراته،  قاعدة  إلى حد كبير  الداخلية والتناحرات 

بحيث أن الخالفات واالنشقاقات لم تتوقف يوما.
أما السبب اآلخر للخالفات الموجودة بين المعارضة فيتمثل 
على  الخارجي  الدعم  يؤثر  أن  يمكن  الدولية.  العالقات  في 
اإلصطفاف  نوعية  يحدد  أن  بإمكانه  كما  الصراع،  نتائج 
الدولي المحتمل إزاء سوريا ما بعد األسد. حيث انخرطت 
والواليات  السعودية  العربية  والمملكة  تركيا وقطر  كل من 
المتحدة وفرنسا وإيران وروسيا بشكل عميق في هذا الصراع 
من أجل مستقبل سوريا، هذا باإلضافة إلى الفصائل اللبنانية 

والميليشيات الكردية والجماعات اإلسالمية بشتى أنواعها.
المجلس  المقربين من  الناشطين غير  على حد تعبير بعض 
الوطني السوري، فقد خضع المجلس بوضوح إلى الحرب 

بالوكالة بعد قبوله رعاية الغرب وتركيا ودول الخليج.
على الرغم من النوايا المعلنة، فإن الدعم الدولي كان عاماًل 

من عوامل الشقاق بدل االنسجام بين المعارضة السورية.

مجتمع دولي غير فعال وخطر الحرب بالوكالة

في العام الماضي، شهدت سوريا أحدث الصراعات اإلقليمية 
السعودية)  العربية  )المملكة  نة  السُّ بين  الصراع  والدولية: 
انتقالها  وإمكانية  الطائفية  الحرب  وخطر  )إيران)  والشيعة 
إلى دول أخرى في المنطقة، كما تم التحدث عن "اللبننة" أو 
"العرقنة"، بل وتم اللجوء أيضا إلى حرب البلقان أو الحرب 

الباردة لشرح ما كان يحدث هناك.
والمقاربة  العقوبات  فرض  بين  الدولي  المجتمع  أداء  تأرجح 
الدبلوماسية. حيث فرض كل من االتحاد األوروبي والواليات 
المتحدة األمريكية عقوبات على النظام السوري للضغط عليه 
لهذه  سيكون  المطاف  نهاية  في  أنه  رغم  اقتصادًيا،  وخنقه 
أما  السوري.  المدني  المجتمع  على  أيضا  تأثير  العقوبات 
البعثات  وطرد  السفراء  – سحب  الدبلوماسية  التحركات 
الدبلوماسية السورية وتجميد عضوية سوريا في جامعة الدول 
العربية في نوفمبر )تشرين الثاني) 2011– فقد كانت إجراءات 

ضغط بطيئة، غالبا ما كانت تأتي كردة فعل على الرأي العام 
الدولي الغاضب الذي يطالب بتحركات في هذا اإلطار.

اإلدانة  بيان  العربية  الدول  وجامعة  المتحدة  األمم  أصدرت 
األول في أغسطس )آب) 2011، إال أن روسيا والصين لم 
تضطرا إلى استخدام حق النقض ضد أول محاولة إدانة من 
طرف مجلس األمن التابع لألمم المتحدة حتى نوفمبر )تشرين 
الثاني). بعد فشل هذه المحاولة، توصلت جامعة الدول العربية 
عن  واإلفراج  القمع  إلنهاء  السوري  النظام  مع  اتفاق  إلى 
البالد  إلى  بالدخول  للصحفيين  والسماح  السياسيين  السجناء 
وبدء حوار مع المعارضة. حيث ينص االتفاق على إرسال 
شهر  خالل  القمع  وقف  مراقبة  مهمتها  المراقبين  من  بعثة 
الثاني) 2012،  )كانون  يناير  في  األول).  )كانون  ديسمبر 
بدأت تتعثر مهمة البعثة مع انسحاب بعض أعضائها الذين 
الجامعة  عمل  انتقلت خطة  هكذا،  "مهزلة".  األمر  اعَتبروا 
العربية إلى أيدي مجلس األمن الدولي الذي حاول التوصل 
إلى قرار تفاوضي مع بعض التنازالت، ولكنه لم ينجح في 

المصادقة عليه بسبب حق النقض الروسي والصيني.

ومع ذلك، فالنظام ينهار. بدأت اإلنشقاقات 
بين الموالين واألجهزة األمنية وسيطرة الثوار 
على نقاط التفتيش الحدودية تؤثر على أركانه

بعد ذلك أتت الخطوة التالية في أعقاب اجتماعات، ما يسمى 
واسطنبول  تونس  في  ُعقدت  التي  سوريا"،  بـ"أصدقاء 
وباريس وغاب عنها حلفاء سوريا، مثل روسيا. أكدت هذه 
االجتماعات الرمزية وغير الفعالة على االعتراف بالمجلس 
على  ووافقت  للمعارضة،  شرعًيا  ممثِّال  السوري  الوطني 
المتحدة  لألمم  مبعوثا   (Kofi Annan( أنّان  كوفي  تعيين 

وجامعة الدول العربية للتوسط في النزاع.
وركز أنّان أوال على التوصل إلى اتفاق لوقف أعمال العنف 
نة  وليس إليجاد حل سياسي للصراع. وهكذا، قدم خطته الُمكوَّ
سياسية  عملية  وتنفيذ  النار  إطالق  وقف  نقاط:  ست  من 
المعتقلين  سراح  وإطالق  الشعب  "لطموحات"  تستجيب 
وحرية  الصحفيين  تنقل  وحرية  المساعدات  وإرسال 
الدولي،  المجتمع  بدعم من  المبادرة  االحتجاج. حظيت هذه 
بالرغم من الشكوك التي كانت تحوم حولها، ذلك ألن النظام 
السوري لم يكن يبدو حريصا على تنفيذ االنسحاب العسكري. 
وبالطبع، فقد كسب النظام بفضل هذه اإلجراءات مزيدا من 

الوقت لمواصلة استراتيجية القمع التي ينهجها.
على الرغم من نشر 300 مراقب، إال أنه مع مرور الوقت 
بات واضًحا فشل المهمة. فقد تواصل القمع العسكري، فيما 
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بذلك  نازعة  العنف،  أعمال  حدة  ارتفاع  المجازر  أكدت 
)تموز)،  يوليو  أواخر  في  عنان.  مبادرة  عن  الشرعية 
على  الدولية  القوى  فيه  وافقت  اجتماعا  جنيف  استضافت 
األسد.  الرئيس  مصير  تحديد  دون  انتقالية  حكومة  تشكيل 
بتقديمها  البلدان  من  العديد  اعترفت  العجز،  حالة  بسبب 
والبعض  األسلحة  يقدم  بعضها  الثوار:  لجيش  مساعدات 
اآلخر الدعم المالي، ودول أخرى توفر لهم أدوات االتصال، 

في حين تواصل روسيا إرسال األسلحة إلى النظام.
النظام  بإحساس  وثيقا  ارتباطا  القمعي  النهج  ارتبط  وقد 
بالحصانة، بحيث أنه لم يتم في أي وقت تشجيع مبادرة تنص 
على التدخل العسكري األجنبي مثلما حدث في ليبيا. ال يبدو 
أن هناك أي فاعل دولي على استعداد لتكرار تجربة العراق، 
التي  اآلثار  ليبيا وأن  ليست  أن سوريا  يدرك جيدا  فالجميع 

ستترتب عن أي تدخل محتمل ستكون وخيمة.
من جهة أخرى، لم يكن بإمكان األسد أن يقاوم هذه الشهور 
كلها من الثورة والضغوط الدولية لوال حلفاؤه المخلصون. 
حيث يبدو أن روسيا والصين، المعارضتين بقوة ألي تدخل 
دولي في الشؤون الداخلية، غير راضيتين تماما عن نتائج 
التدخل في ليبيا. وعالوة على ذلك، فإن روسيا غير مستعدة 
لفقدان مواقعها في المنطقة، سواء العقود التجارية وصفقات 
بيع األسلحة أو موقع ميناء طرطوس البحري كموطىء قدم 

في البحر األبيض المتوسط.
حزب هللا  طريق  عن  سوريا  إلى  إيران  تصل  جهتها،  من 
وتؤثر في الصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي وتعمق مواجهتها 
مع إسرائيل. فلم تكن إعادة فتح الملف النووي اإليراني في 
األشهر األخيرة محض صدفة، وقد وصل األمر أحيانا إلى 
ففقدان سوريا من  بين إسرائيل وإيران.  الحرب  دق طبول 

شأنه أن يضعف مكانة إيران في ظل بيئة إقليمية معادية.
مشاكل"  "صفر  سياسة  عن  للتخلي  تركيا  اضطرت  كما 
لمواجهة الورطة السورية. وضعت األزمة السورية تركيا، 
بتقديمها  العربية"  "الثورة  من  األكبر  الرابح  تُعتبر  التي 
نموذجا لإلسالم الديمقراطي، أمام مسألة معقدة: الضغط على 
صفوف  وتنظيم  الالجئين  أزمة  وحل  الثوار  ودعم  النظام 
المعارضة مع تجنب تحول سوريا إلى عراق جديد وانتقال 

القضية الكردية إلى داخل أراضيها.
ال شك بأن األزمة السورية هي رقعة ميدان تتضارب فيها 
مصالح مختلف الفاعلين، بحيث يمكن أن يؤدي سقوط نظام 
األسد إلى تغييرات جذرية في ميزان القوى بالمنطقة. لهذا 
على  الحفاظ  والدولية  اإلقليمية  األطراف  جميع  تحاول 
مواقعها بطريقة أو بأخرى وتعزيز تحالفاتها وضمان عالقة 

مربحة مع سوريا، سواء كان ذلك مع النظام الحالي أو أي 
حكومة مستقبلية.

انشقاق النظام ومستقبل غامض ومخيف

تزامنت بداية شهر رمضان مع هجوم قوي للثوار وضع النظام 
في موقف حرج وذلك في نواته السياسية واالقتصادية. ورد 
لقصف  الحربية  الطائرات  باستخدام  الهجوم  هذا  األسد على 
األحياء والمناطق التي سيطر عليها الثوار، ُمؤكًدا أنه لن يتردد 
في استخدام ترسانته من األسلحة الكيميائية والبيولوجية في حال 
أي اعتداء خارجي. يزيد وجود هذه األسلحة من خطر تنفيذ أي 
تتعالى  بدأت  بعدما  خاصة  النطاق،  واسع  إقليمي  تحرك 

األصوات المؤيدة لتدخل دولي صعب التحقق. 
الموالين  بين  اإلنشقاقات  بدأت  ينهار.  فالنظام  ذلك،  ومع 
واألجهزة األمنية وسيطرة الثوار على نقاط التفتيش الحدودية 
تؤثر على أركانه. ولكنه من المستحيل التنبؤ متى سيسقط، 
ذلك ألن جيش األسد قوي للغاية ولم يظهر بعد كل قدراته 
الحربية، ما ينذر بتفاقم األزمة اإلنسانية أكثر مما هي عليه.

إلى حد الساعة، بالرغم من أن القوى الدولية يمكنها أن تتوصل 
إلى اتفاق حول االنتقال التوافقي، إال أن الحل على "الطريقة 
اليمنية" أو "الهبوط الناعم" يمكن أن يأتي متأخرا جدا: ال يبدو 
أن المعارضة على استعداد لقبول حل االستمرارية، حتى ولو 
ذهب األسد. إذن فالمستقبل يلعب في الجناح العسكري ونهاية 
النظام مرتبطة بفقدان الموالين له الثقة في قدرته على االحتفاظ 

بالسلطة وحماية امتيازاتهم الشخصية.
يجب تجنب الفراغ المؤسسي وتقسيم البالد والرغبة في االنتقام 
ومراقبة الميليشيات المسلحة التي تتصرف دون رقابة. سنرى 
إذا كانت المعارضة، المنقسمة حتى اآلن، قادرة على االتحاد 
في جبهة سياسية واحدة، وإذا كانت القوى اإلقليمية والدولية 
قادرة على لعب دور إيجابي هذه المرة، وإذا كان باإلمكان 
تحقيق توافق اجتماعي يجنب خطر المواجهة األهلية ويوحد 
الجهود لبناء نظام جديد يحمي حقوق جميع الشعب السوري. 
 Thomas L.( في هذا الصدد، طالب توماس ل. فريدمان
"مانديال  وجود  بضرورة  األخير  عموده  في   (Fredman
سوري". ربما كان موجودا بالفعل، فهناك سياسيون وناشطون 
فقط هم  المعارضة،  وشخصيات كبيرة ونزيهة في صفوف 
بحاجة إلى الدعم الالزم – وهو أمر معقد للغاية نظرا للخبرة 
السياسية في المنطقة – والعمل بمنأى عن التدخل الخارجي 

الذي يقوض بناء مستقبل ديمقراطي لجميع السوريين.
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كرم كرم
 مدير األبحاث

 ،)Common Space Initiative( مبادرة المساحة المشتركة
بيروت

متتابع  إليقاع  وفقاً   2011 عام  بداية  منذ  اللبنانيون  يعيش 
لألحداث تمتزج فيه التوترات الداخلية بالضغوط الخارجية. 
على خلفية من أزمة سياسية متصاعدة بسبب المحكمة الدولية 
الخاصة بلبنان1 قادت إلى تعليق اجتماعات مجلس الوزراء 
ولجنة الحوار الوطني2، وقد تقدم أحد عشر وزيراً باستقالتهم 
الثاني) 2011، مما أدى إلى سقوط  في 12 يناير )كانون 
"حكومة الوحدة الوطنية" التي رأسها سعد الحريري3. وبعد 
الجمهورية  رئيس  إليها  دعا  إلزامية  برلمانية  مشاورات 
لتعيين رئيس جديد للوزراء، تم تكليف نجيب ميقاتي في 24 
مما  جديدة  حكومة  بتشكيل   ،2011 الثاني)  )كانون  يناير 
االنتخابات  عن  الناجمة  األغلبية  مستوى  في  تغيير  يعني 
التشريعية بعام 42009. وفي 13 يونيو )حزيران) 2011 
أي بعد 145 يوماً من المفاوضات استطاع رجل األعمال 
العقد األخير  السياسية خالل  الحلبة  الذي دخل  الطرابلسي، 
كشخصية سنية مستقلة، تشكيل حكومته. وهي حكومة مكونة 
من ثالثين وزيراً من األغلبية الجديدة، قاطعاً بذلك مع مبدأ 
آذار"   14" تحالف  رفض  بعد  الوطنية،  الوحدة  حكومة 
للمشاركة في الحكومة المستقبلية. هذا التشكيل الحكومي دفع 
تعليق  إلى  الغربيين  والمسؤولين  الدبلوماسيين  من  العديد 
وضع البالد: فالحكومة الجديدة ال يجب أن تتنكر لاللتزامات 

الدولية، وال سيما تلك التي تخص المحكمة الدولية والقرار 
1701 والقوات الدولية لألمم المتحدة )اليونيفيل) المتواجدة 
في  االعتداءات  من  لعدد  هدفاً  كانت  والتي  لبنان،  بجنوب 
الشهور األخيرة. وخالل فترة المفاوضات الداخلية الطويلة، 
"الشارع"،  ضغوط  تحت  العربية  األنظمة  من  عدد  سقط 
مارس  منتصف  من  واعتباراً  سوريا،  في  الثورة  واندلعت 
اللبنانية.  )آذار) 2011 بدأت أصداؤها تتردد على الساحة 
في هذا السياق، كان كل شيء يدعو للتنبؤ بأن هذه الحكومة 
الجديدة التي تُعبر عن تحالف "8 آذار" وتعتبر حليفة للنظام 
وانعكاساتها  السورية  األزمة  تأثير  تحت  ستسقط  السوري، 
المباشرة على الواقع الطائفي اللبناني. لكن من الواضح اليوم 
إقليمي  في وضع  الموقف  تدير  أن  استطاعت  الحكومة  أن 
غير مسبوق يضع لبنان على المستوى السياسي واالجتماعي 

أيضاً أمام تحديات النظام الجديد. 
المقال إلى تحليل األحداث األخيرة5 في الساحة  ويتجه هذا 
السياسية اللبنانية من خالل منظور هذه الضغوط الخارجية. 
السياسي  النظام  في  الثقيلة  االتجاهات  مرونة  يبرز  وهو 
اللبناني في مواجهة استقطاب سياسي عنيف، وتردُّد أصداء 
اللبنانيين  واحتشاد  الداخلية،  الساحة  في  السورية  الثورة 
"إلسقاط النظام الطائفي". ولو أظهر هذا التحليل لألحداث في 
الطائفي  للنظام  الداخلية  الوظيفة  أو  الدور  أن  األخير  المقام 
السياسي اللبناني ونمط حكومته القائمة على المحاصصة ال 
اإلقليميين  ورعاتهم  اللبنانيين  للفاعلين  بالنسبة  صالحاً  زال 
والدوليين، فإنه يكشف مع ذلك حدود هذا النظام كنمط إلدارة 
التعدد في المجتمعات المركبة بجنوب البحر األبيض المتوسط.

السياسة المتوسطية | الشرق األوسط

 التوازن الهش في لبنان: 
توترات داخلية وضغوط خارجية

1 الهدف من هذه المحكمة هو محاكمة قتلة رئيس الوزراء األسبق رفيق الحريري والجرائم من نفس النوع التي وقعت بعد ذلك. ومنذ إنشائها في مايو 2007 من قبل مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، 

وهذه المحكمة هي مصدر االنقسامات السياسية الرئيسية في لبنان.
2 مسألة وضع استراتيجية للدفاع الوطني هي واحدة من القضايا الرئيسية للنزاع بين الزعماء السياسيين الرئيسيين الذين يتداولونها بالنقاش منذ عام 2008، في إطار لجنة الحوار الوطني، تحت رعاية 

رئيس الجمهورية.
3 ينتمي الوزراء المستقيلون جميعهم إلى تحالف "8 آذار"، وقد أسقطوا الحكومة إلنه وفقاً للدستور، لو استقال أكثر من ثلث أعضاء المجلس المعينين وفقا لمرسومه فإن الحكومة تعتبر مستقيلة.

4 شهدت االنتخابات التشريعية األخيرة في 2009 منافسة محتدمة بين التحالفين السياسيين: تحالف "14 آذار" متعدد الطوائف، والذي يسيطر عليه أساساً تيار المستقبل )السني) ويضم أحزاب القوات 

اللبنانية )الماروني) والحزب االشتراكي التقدمي )الدرزي)، وقد فاز في االنتخابات أمام تحالف "8 آذار" متعدد الطوائف والذي يسيطر عليه حزب الله )الشيعي) بشكل أساسي ويضم حركة أكل 
)الشيعية) والتيار الوطني الحر )الماروني) وبعض الشخصيات السياسية السنية من طرابلس )نجيب ميقاتي ومحمد صفدي وأحمد كرامي) ممن كانوا في تحالف "14 آذار" ثم التحقوا في 2011 بتحالف 

"8 آذار" لتكوين أغلبية سياسية جديدة وتشكيل الحكومة.
5 في لحظة كتابة هذا المقال في أبريل )نيسان) 2012.
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حكومة أغلبية وحكم بالتوافق

على  تغييراً  مثّل  قد   2011 في  الحكومة  تشكيل  كان  إذا 
مستوى فصل السلطة، كأغلبية تحكم وأقلية معارضة، فإن 
اتخذت  التي  الرئيسية  والقرارات  التنفيذية  السلطة  ممارسة 
من وقتها تُعيد تأكيد عدة عوامل لتركيب السلطة الموجودة 
حتى من قبل تطبيق إصالحات الطائف في 1990. فهي من 
ناحية توضح أن روح المحاصصة أمر ال مفر منه في كل 
أو  أغلبية  حكومة  كانت  سواء  لبنان،  في  الحكومات  أنواع 
متعدد  الطابع  تبرز  هي  أخرى  ناحية  ومن  وطنية.  وحدة 
النظام  الدولة  مؤسسات  تحتكر  ال  حيث  للسلطة،  المراكز 

السياسي الشرعي وصنع القرار. 

إن المعالجة المكرسة من الحكومة اللبنانية 
لألزمة السورية من الممكن أيضًا فهمها في 

ضوء نفس شبكة التحليل مع عنصرين 
جديدين يستحقان المناقشة

وفي الواقع، فباسم المبدأ الدستوري "للعيش معاً" فإن المادة 
أساسية  مسألة  عشرة  أربع  تطرح  الطائف  اتفاقية  من   65
وتطلب أغلبية الثلثين في مجلس الوزراء ليتم تبنيها. إن حق 
النقض أو األقلية المعطلة في الديمقراطية التوافقية قد استبعدت 
مخاطرة أن يتم تهميش شريحة من األغلبية أو إقصائها واقعيا 
من اتخاذ القرار. وتحت وصاية النظام السوري بين عامي 
1990 و2005 فقد قام بإعطاء حق النقض أو منعه عن واحد 
أو اآلخر من الرؤساء اللبنانيين الثالثة )الجمهورية والوزراء 
المعطلة في  األقلية  أو  ثلث معطل  بإعاقة تشكل  والبرلمان) 
لنفسه  احتفظ  فقد  وهكذا  البرلمان.  أو  الوزراء  مجلس  إطار 
بدور الَحكم والقول الفصل في كل القرارات الهامة بغرض 
خدمة مصالحه الخاصة. وبعد انسحاب الجيش السوري من 
لبنان في أبريل )نيسان) 2005 وحتى يناير )كانون الثاني) 
2011، فإن التنافس والتوترات بين األحزاب تمحورت حول 
مبدأ األقلية المعطلة في إطار مجلس الوزراء كضمان ممنوح 
لألقلية البرلمانية. وهذا، فإن كل الحكومات التي تشكلت في 
هذه الفترة قد احترمت مبدأ "حكومة الوحدة الوطنية" جامعة 

في إطار مجلس الوزراء "األغلبية" و"المعارضة".
الثلث  مبدأ  ميقاتي  لنجيب  األغلبية"  "حكومة  تحترم  لم  لو 
في  أقر  قد  فإنه  للمعارضة،  مقاعد  وتخصيص  المعطل 

ممارسته للسلطة حق النقض "الفيتو" معيداً بذلك نمط الحكم 
المجموعات  كل  مصالح  اعتباره  في  يأخذ  الذي  التوافقي، 
التي  واإلجراءات  القرارات  كل  بهذا  وتشهد  المتنافسة. 
اتخذتها هذه الحكومة حتى الوقت الحاضر، فهي من ناحية 
تأخذ في اعتبارها مصالح مختلف شرائح القوى الفاعلة في 
االلتزامات  تحترم  أخرى  ناحية  ومن  اللبناني،  المجتمع 
الدولية للبنان والرغبات التي تبناها الفاعلون اللبنانيون حول 
سواء  الدوليين"،  الكبار  "لالعبين  االستراتيجية  الخيارات 
القريبين )سوريا والسعودية وإيران وقطر الخ..) أو البعيدين 
)الواليات المتحدة وفرنسا واألمم المتحدة الخ..). ومن ضمن 
 14" تحالفا  حولها  ينقسم  والتي  األساسية  الخالفية  الملفات 
الدولية  المحكمة  التالية:  الملفات  توجد  آذار"  و"8  آذار" 
الخاصة بلبنان والمسائل المتعلقة بها: شهود الزور والئحة 
االتهام والتمويل وتجديد الوالية6؛ وملف اإلنفاق العام الذي 
التي  السابقة  الحكومة  ِقبل  أدير بشكل "غير دستوري" من 
المستقبل  لتيار  الرئيسيين  القادة  )أحد  السنيورة  فؤاد  رأسها 
الضباط  وملف  ؛  عامي 2005 و2009  بين  آذار)  و14 
الكبار الذين اعتبرهم تحالف "8 آذار" يعملون لحساب تيار 
الوطني  الدفاع  استراتيجية  ومسألة  آذار"؛  و"14  المستقبل 
وسالح حزب هللا. ولم يتم حسم أي من هذه الملفات من قبل 
القطبين  من  ذاك  أو  القطب  هذا  لصالح  الحكومة،  هذه 

السياسيين:

السياسيين  القطبين  بين  االتفاق  من  خالف  على   ▪
في  األولوية  له  تكون  أي موضوع  المتعارضين حول 
الوطني  الدفاع  – استراتيجية  الوطني  الحوار  لجنة 
بالنسبة  الزور"  "شهود  ملف  أو  آذار"  لـ"14  بالنسبة 
لـ"8 آذار" – فإن أعمال هذه اللجنة تم ببساطة تعليقها 
أجل  إلى   2010 الثاني)  )تشرين  نوفمبر  من  اعتباراً 

غير مسمى.
فيما يخص المحكمة الدولية فقد تم نشر الئحة االتهام في   ▪
أعضاء  من  أربعة  بإدانة   2011 )تموز)  يوليو  نهاية 
حزب هللا: لم يتم القبض على المتهمين، وهم مختفون 
بين  يتولد عن هذا أي صراع إضافي  ولم  اآلن،  حتى 

السنة والشيعة في لبنان.
إزاء رفض "8 آذار" أن يصرح مجلس الوزراء للحكومة   ▪
بدفع حصتها من تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان 
لعام 2011 )وهو ما يصل إلى 32 مليون دوالر)، تم 
العثور على حل وسط من خارج الحكومة، وهو ما حفظ 

6 لمزيد من التفاصيل أنظر:

Nidal Jurdi, 2011, «Falling Between the Cracks: The Special Tribunal for Lebanon’s Jurisdictional Gaps as Obstacles to Achieving Justice and Public 
Legitimacy», Journal of International Law and Policy, University of Californian, Davis  
http://jilp.law.ucdavis.edu/issues/Volume%2017.2/Jurdi%20-%20Final%20PDF.pdf



20
12

ي 
سط

تو
الم

18
7

ملة
شا

رة 
نظ

ماء وجه جميع األطراف. وقد أعلن نجيب ميقاتي في 
نهاير نوفمبر )تشرين الثاني) 2011، أن لبنان قد دفع 
هذه الحصة من خزانة اللجنة العليا لإلغاثة، وهي هيئة 
تابعة لمكتبه7. وهكذا تم الوفاء بالتزامات لبنان الدولية، 
وكذلك التزاماتها أمام طائفتها السنية وناخبيها. لم يتنازل 
تحالف "8 آذار" عن المبدأ؛ ورأي تحالف "14 آذار" أن 
حيال  لبنان  التزامات  وأن  حمايتها  تمت  قد  مصالحه 

المحكمة الدولية قد تم الوفاء بها.
والية  بانتهاء  السياسي  الجدال  تفاقم  من  الرغم  على   ▪
)آذار)  مارس  في  بلبنان  الخاصة  الدولية  المحكمة 
2012، فقد تم تمديدها لثالث سنوات وفقاً لإلجراءات 
الداخلية لألمم المتحدة وبدون اضطرابات على الساحة 

السياسية الداخلية.
الخاص  ذلك  الخالفيين،  اآلخرين  الملّفين  معالجة  إن   ▪
بكبار الضباط واآلخر الخاص باإلنفاق العام بين عامي 
2005 و2009، لم يتم استثناؤها من قاعدة التسوية. 
فحكومة "8 آذار" لم تُِقل ولم تحاِكم: والضباط ال زالوا 
مناقشة  اآلن  وتجري  الخدمة؛  في  مهامهم  يمارسون 
مشاريع قوانين إليجاد حلول دستورية لإلنفاقات "غير 
الدستورية" للحكومات السابقة التي قادها تيار المستقبل.

إدارة  قبل كل شيء حول  يتمحور  الحكومة  األداء من  هذا 
المؤسسات،  خارج  من  تسويات  عبر  المتعاقبة،  األزمات 
والبحث عن قاسم أدنى مشترك بدال من وضع سياسات عامة 
جديدة. وبعيداً عن بعض الجوانب الظرفيه فهي تعيد تشغيل 
وسواء  اللبناني.  المحاصصة  نظام  في  المسيطرة  الصفات 
كانوا في الحكومة أو في المعارضة، فإن زعماء الطوائف 
يتمتعون دائما بسلطة النقض على القرارات الرئيسية. إن هذا 
من  اعتباراً  متصاعد  بشكل  يُطبق  الذي  الحكم  من  النمط 
العماد  وعودة  السوري،  الجيش  انسحاب  – بعد   2005
ميشيل عون من منفاه، وخروج زعيم القوات اللبنانية سمير 
حكومة  ممارسات  في  اليوم  يتأكد  السجن –  من  جعجع 

األغلبية.

لبنان في مواجهة الثورة السورية: تفكك أم انفصال؟

إن المعالجة المكرسة من الحكومة اللبنانية لألزمة السورية 
مع  التحليل  شبكة  نفس  في ضوء  فهمها  أيضاً  الممكن  من 

عنصرين جديدين يستحقان المناقشة.

يبرز العنصر األول عبر تطوير مفهوم جديد وهو "االنفصال" 
اإلقليمية  األمور  في  اللبنانيون  المسؤولون  يطبقه  الذي 
والدولية ومنها ما يخص األزمة السورية. وهذ المفهوم يحذو 
لتوصيف  سابقة  فترات  في  استخدمت  وأفكار  مفاهيم  حذو 
السياسة الخارجية للبنان: "الحياد" خالل فترة ما قبل الحرب، 
أثناء  المصير"  واللبناني ووحدة  السوري  المسارين  "تالزم 
و"الحياد  و2005،   1990 عامي  بين  السورية  الوصاية 
اإليجابي" بعد 2005. إن مفهوم "االنفصال" يعني االمتناع 
عن التصويت في بعض المؤسسات الدولية واإلقليمية، حين 
يشترك لبنان في أخذ القرار. إن فعل االمتناع يسمح للبنان 
بعدم تعطيل التصويت، خاصة عندما يكون – ووفقا لبعض 
القواعد – اتخاذ القرار مشروطاً بغياب تصويت مضاد. تبنى 
إيران  يخص  فيما  مرتان  مرات:  ست  "االنفصال"  لبنان 
لبنان  انتخاب  المتحدة، وحين تم  التابع لألمم  بمجلس األمن 
عضواً غير دائم، وذلك بين عامي 2010 و2011 ]على 
سبيل المثال في يونيو )حزيران) 2010، امتنع لبنان عن 
التصويت على القرار 1929 بفرض عقوبات جديدة على 
إيران[، وأربع مرات فيما يخص سوريا بمجلس األمن ]في 
الرئاسي حول  التصريح  أغسطس )آب) 2011، موضوع 
ساعة   2011 األول)  )تشرين  أكتوبر   4 وفي  سوريا، 
التصويت على مشروع قرار يدين العنف والقمع في سوريا[ 
وفي جامعة الدول العربية ]في يناير )كانون الثاني) 2012 
مثاًل، في موضوع خطة نقل السلطة بسوريا الذي اقترحته 

الجامعة[.

في ضوء هذين العنصرين، االنفصال وتفكك 
الصراع، فقد توصل لبنان بنمط الحكم التوافقي 

لى حد ما وعلى المدى القريب على عدم  واإ
استيراد األزمة السورية في بعدها العنيف على 

الساحة اللبنانية

وكان العنصر الثاني يظهر عبر قدرة تحالفين سياسيين على 
تثبيت عتبة، بالتواطؤ، على عدم التصريح بدعم النظام أو 
بعض  من  الرغم  على  ذلك،  واحترام  السورية،  المعارضة 
تعميم  تجنب  بهدف  وذلك  الدورية،  األمنية  االنزالقات 
)آذار) 2011،  الداخلية. ومنذ مارس  الساحة  الصراع في 
تعيش لبنان إيقاع المظاهرات والمظاهرات المضادة، مؤيدة 
المظاهرات  تلك  كانت  وإذا  السوري.  للنظام  معارضة  أو 

7 اتضح بعد بضعة أيام، في منتصف ديسمبر )كانون األول) 2011، أن جمعية مصارف لبنان، وهي جمعية خاصة، هي التي وفرت للحكومة المبلغ المدفوع إلى المحكمة الدولية من خزانة اللجنة 

العليا لإلغاثة.
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العنيفة  األحداث  بعض  فإن  بالعنف،  يتسم  ال  بشكل  تجري 
والدموية قد وقعت متغذية على األزمة السورية. في مناسبتين 
بمدينة طرابلس: في يوليو )تموز) 2011، وفبراير )شباط) 
2012، بين حي باب التبانة ذي األغلبية السنية وحي جبل 
اللبناني  الجيش  توصل  وقد  العلوية.  األغلبية  ذي  محسن 
الحتواء هذه المواجهات وتجنب انتشار الصراع خارج تلك 
ليست  األبعاد"8 – والتي  متعددة  "الجغرافيا  ذات  المنطقة 

سوى تمثيل صغير للجغرافيا السياسية الوطنية.
من  تأييداً  السورية  األزمة  حيال  الحكومية  السياسة  وتلقى 
بطريرك  ويبدي  والمسلمة.  المسيحية  العليا  الدينية  الهيئات 
الكنيسة المارونية الجديد بشارة الراعي، المنتخب في 15 
مارس )آذار) 2011، قلقه من انجراف االنتفاضات الشعبية 
وجه  على  سوريا  وفي  الطائفية،  نحو  العربية  بالبلدان 
الخصوص، ومن تأثير ذلك على مصير األقليات المسيحية 
المجمع  روح  في  يجد صداه  والذي  الموقف  هذا  الشرقية. 
منذ  الشرق  مسيحيي  لوضع  الفاتيكان  كرسها  التي  الكنسي 
أكتوبر)تشرين األول) 2010، لم يُكف البطريرك الراعي 
عن ذكره في زياراته المتعددة للخارج، وأمام زعماء دول 
مختلف  في  الخطابات  يسم  الرنين  نفس  وعربية.  غربية 
لبنان  في  عقدت  والتي  المسيحية  اإلسالمية  القمة  لقاءات 
]12 مايو )أيار) 2011 و15 مارس )آذار) 2012[ والتي 
الطوائف  مختلف  وتعايش  للحوار  وتدعو  العنف  ترفض 
واالمتناع عن االنحياز صراحًة في الصراع الدائر بسوريا. 
االنتقادات  على  التغطية  في  تفلح  ال  التصريحات  هذه 
لبنان  في  السنية  الدينية  الشخصيات  من  عدد  من  الموجهة 
وفي  اللبنانية9.  الحكومة  وسياسة  األسد  بشار  نظام  ضد 
النظام  لبنان ضد  في  تتم  التي  الفعاليات  غالبية  فإن  الواقع 
ساحات  في  عادة  تجرى  وهي  الشيوخ،  يحركها  السوري 
كطرابلس  السنية  األغلبية  ذات  الساحلية  بالمدن  المساجد 
وصيدا. هذا، أما موقف المؤسسات الدينية الرسمية المسيحية 
والمسلمة فيمثل دعماً معتبراً للسياسة المتبعة من ِقبل حكومة 
يستخدمها  "الشرعية"  من  نوعاً  بإعطائه  ميقاتي،  نجيب 
الدولية  الساحة  وعلى  الداخلية  الساحة  في  موقفه  لتعزيز 

باألخص.

والفكرة التي تدافع عنها الحكومة اللبنانية بالحفاظ على البالد 
بعيداً عن األحداث في سوريا، قد وجدت طريقها بالقرب من 
الضغوط  فإن  الدوليين"10. وهكذا،  الكبار  "الالعبين  بعض 
التي مورست في بداية األزمة على الحكومة اللبنانية من ِقبل 
بعض السفراء والمبعوثين الغربيين والعرب، لكي تدين نظام 
بشار األسد، ولتطبق العقوبات المختلفة المفروضة على هذا 
على  السوريين  للالجئين  مخيمات  تقيم  ولكي  األخير، 
األراضي اللبنانية ولفتح ممرات إنسانية، هذه الضغوط تفقد 
الحكومة  تطبيق  في  ناحية  من  يتجلى  وهذا  قوتها11.  اليوم 
في  سوريا،  بحق  موقعة  دولية  اقتصادية  لعقوبات  اللبنانية 
للسلطات  أُبلغ  المتحدة  الواليات  من  حاسم  طلب  أعقاب 
السياسية والمالية اللبنانية بنهاية مارس )آذار) 2012 خالل 
وزير  نائب   ،(David Cohen( كوهين  ديفيد  زيارة 
بهامش  لبنان  احتفظ  الوقت،  نفس  وفي  األمريكي.  الخزانة 
للمسائل  والتجارية  االقتصادية  العقوبات  تطبيق  في  معتبر 
االرتباط  وثيق  نفسه،  اللبناني  االقتصاد  بحياة  الخاصة 
باالقتصاد السوري. ويجب أن نذكر أن الوضع في لبنان هش 
للغاية، والعقوبات االقتصادية هي مصدر للقلق ألن االقتصاد 
لبقائه  المصرفي  القطاع  على  أساسي  بشكل  يعتمد  اللبناني 
صامداً. ومن ناحية أخرى، وفيما يخص مسألة الالجئين، فإن 
الحكومة قد قررت أن ال تتعامل مع هذه المسألة بشكل رسمي 
أو  لبنان،  في  العاملة  األممية  للمنظمات  الموضوع  تاركة 
لمؤسسات خيرية سنية قريبة من تيار المستقبل، وفي نفس 
واستخدام  إنسانية  ممرات  إنشاء  الحكومة  ترفض  السياق 
طلب  على  وبناًء  الوقت،  نفس  وفي  اللبنانية.  المطارات 
الحكومة السورية، نشرت الحكومة اللبنانية قواتها المسلحة 
بطول الحدود الشمالية لوقف تهريب السالح وانتقال المقاتلين 
بين البلدين12. ولسخرية التاريخ، فقد كان النظام السوري هو 
الذي يرفض منذ عام 2004 ترسيم الحدوده المشتركة مع 

شمال لبنان، وتعزيز نقاط حرس الحدود في هذه المنطقة.
في ضوء هذين العنصرين، االنفصال وتفكك الصراع، فقد 
توصل لبنان بنمط الحكم التوافقي وإلى حد ما وعلى المدى 
القريب على عدم استيراد األزمة السورية في بعدها العنيف 
على الساحة اللبنانية، على الرغم من كثافة وتعّقد العالقات 

8 هذان الحيان هما من بين األكثر فقرا في لبنان، وهما يشهدان الصراعات على األقل منذ عام 1983، والتي تجمع بين البعد الديني والسياسي. اليوم هي إحدى مناطق المواجهة بين تيار المستقبل 

وحزب الله.
9 على غرار حدة الشيخ أحمد العسير الذي ينظم اللقاءات والمظاهرات، وكانت إحداها في وسط بيروت في 4 مارس )آذار) 2012. وهذه االنتقادات ال توجه للنظام السوري فقط، فهي تمتد لحزب 

الله وأمينه العام الشيخ حسن نصر الله. وقد تسبب هذا الشيخ في إراقة الكثير من الحبر في لبنان فتتساءل الصحافة "كيف في عمر الرابعة واألربعين استطاع إمام المسجد الصغير في ضواحي صيدا 
أن يصير نجما لبنانياً لإلسالم السياسي المنتصر في الثورات العربية؟" أنظر:

.www.magazine.com.lb/index.asp?ArrowIndex=0&HId=&HIssueNum=2835&Category=1&DescId=10524&DescFlag=1
10 بعد زيارة رئيس الوزراء ميقاتي لباريس في فبراير )شباط) 2012، أكدت الخارجية الفرنسية دعمها لسياسة الحكومة اللبنانية "الرامية للحفاظ على البالد بمعزل عن األحداث في سوريا" أنظر: 

.www.lorientlejour.com/category/Liban/article/744928/Paris_soutient_la_ligne_politique_de_Mikati_a_l'egard_des_evenements_en_Syrie.html
11 نفس الموقف يتخذه وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ )William Hague)، الذي رحب بـ "السياسة الحكيمة التي تنتهجها الدولة اللبنانية، مما يساهم في تعزيز االستقرار في لبنان" أنظر:

.www.lorientlejour.com/category/Liban/article/754019/Mikati_evoque_la_situation_locale__et_regionale_avec_William_Hague.html
لبنانيون وسوريون  لبنانيون ومدنيون  بينهم عسكريون  السوري، من  الجيش  النار من  الحدود بإطالق  اللبناني من  الجانب  العديد من الضحايا على  اللبناني، سقط  الجيش  الرغم من وجود  12 على 

وصحفيون.
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السورية اللبنانية. إن القدرة على الوقاية من مثل هذا الصراع 
سياسته  المجتمع  طوائف  طورت  بلد  في  كبير  تحد  لهي 
الخارجية على طول تاريخه، وكان دائما بؤرة لبّث كل أنواع 
التفاق  نتيجة  هي  االنفصال  وسياسة  اإلقليمية.  الصراعات 
ممثلي  لبنان،  في  الرئيسيين  القرار  أصحاب  بين  ضمني 
فمن  أيضاً،  اللبنانية13.  السياسية  الشطرنج  رقعة  مجمل 
التدخل الحاسم في  اللبناني على  المعروف أن قدرة الجيش 
قوته  على  فقط  التعتمد  لبنان  في  الصراعات  أنواع  بعض 
الرئيسيين  الفاعلين  بين  تفاهم  على  أيضاً  ولكن  القمعية، 
تسمح  السياسة  هذه  فإن  كذلك  و"الخارجيين".  اللبنانين 
وبالتموضع  نفسها  عن  بالتعبير  اللبنانية  األحزاب  لمختلف 
بحرية فيما يخص األزمة السورية بدون أن تكون مواقفها 
ملزمًة للحكومة. فهي تترك هامشاً للمناورة من جهة، لحزب 
السوري والحفاظ  النظام  تحالفه االستراتيجي مع  لتأكيد  هللا 
 14" لتحالف  أخرى  ناحية  ومن  المميزة،  عالقتهما  على 
مع  المشروط  غير  بتحالفه  بوضوح  يصرح  أن  آذار" 

المعارضة السورية.
فإلى أي مدى يصلح هذا النظام بأزماته المتوطنة – حيث تتم 
و"الفردية"  و"المدنية"  "الوطنية"  المواَطنة  بفكرة  التضحية 
لصالح الطائفة وممثليها – كنموذج إلدارة التنوع والتعددية 

في المجتمعات المعقدة بجنوب البحر األبيض المتوسط؟
هو واقع غير مسبوق أن يتوصل لبنان لتحديد خط سياسي 
س على المصلحة الوطنية حيال ملف خارجي،  خاص به مؤسَّ
دون أن يكون ُمملى بالكامل من ِقبل فاعل خارجي مسيطر أو 
عن طريق قرارات دولية14. هل هذه بدايات لسياسة خارجية 
في  لألزمة  لبنان  معالجة  في  – وللمفارقة –  تنمو  وطنية 
سوريا – البلد الذي على طول التاريخ المشترك بين البلدين قد 
حل محل العناصر التأسيسية للدولة اللبنانية، كالسيادة السياسية 
والسيادة على األراضي واحتكار العنف؟ أم هي مجرد آليات 
أولية لالستمرار وحماية الذات سيتم التخلي عنها سريعاً في 

اللحظة التي تغرق فيها سوريا في الحرب األهلية؟

االحتشادات الُمَجهضة واستمرار النظام

في أجواء الربيع العربي واالنتفاضات الشعبية، أطلق شباب 
للتظاهر   (Facebook( الفيسبوك  على  حملة  لبنانيون 

الطائفي"، وذلك في يوم األحد 27 فبراير  النظام  "إلسقاط 
ومنظمات  أفراد  للدعوة  استجاب  وقد   .2011 )شباط) 
قاموا  وخمسمائة شخص  ألفين  نحو  بحشد  المدني  للمجتمع 
مناهضة  شعارات  مطلقين  بيروت،  شوارع  في  بمسيرة 
قد  االحتجاجات  هذه  والمحسوبية.  والفساد  الطائفي  للنظام 
وفي  بيروت  في  يليه،  الذي  األحد  إلى  األحد  من  تكررت 
)آذار)  مارس   20 يوم  ذروتها  بلغت  وقد  أخرى.  مناطق 
2011 في بيروت، بنحو 25 ألف متظاهر قبل أن ينكمش 
انقسام  أهمها  المعوقات،  من  عدد  وطأة  تحت  االحتشاد 
المجتمع وصرامة االستقطاب السياسي. فسرعان ما وجدت 
للحركة  طريقها  الداخلي  السياسي  المشهد  انشقاقات 
إلى  صراعاتها  السياسية  األحزاب  ونقلت  االحتجاجية، 
صفوق المتظاهرين، وفي شعاراتهم والفتاتهم. وكان اندالع 
لم  المتظاهرين،  بين  للفرقة  آخر  عنصراً  السورية  الثورة 
خطوات  أثقلت  قد  العناصر  هذه  كل  تجاوزه.  يستطيعوا 
البرلمان وساحة  المسيرة  تبلغ  انهار قبل أن  الذي  االحتشاد 
مغلقة  كانت  الساحة  إلى  المؤدية  الطرق  أن  حيث  النجمة، 
عن  يُكّف  ال  الذي  البرلمان  رئيس  بري،  نبيه  من  بأوامر 

المطالبة بنزع طائفية النظام.
البنية  وفي الواقع، فإن أمام مثل هذه التحديات التي تهاجم 
المسيطرة  الطوائف  نخب  كل  النظام،  عليها  يقوم  التي 
ستتوحد، بغض النظر عن اختالفاتهم، لحماية القواعد التي 
السياسية  الحياة  نواحي  كل  على  سيطرتهم  تضمن 
قد  النخب  هذه  فإن  وهذا  للبالد.  واالقتصادية  واالجتماعية 
كل  تعطيل  في   1990 في  الحرب  نهاية  منذ  نجحت 
اإلصالحات الهيكلية، كالنظام االنتخابي والالمركزية وحق 
االنتقالية  والعدالة  ألبنائها  الجنسية  منح  في  اللبنانية  المرأة 
ومصير مفقودي الحرب والنظام الضريبي واألجور ونظام 

الصحة والتعليم، ألخ..
النظام السياسي اللبناني يتكون من تقاسم السلطة والوظائف 
للمؤسسات  ويترك  الطوائف،  نخب  بين  للدولة  الكبيرة 
)الزواج  الشخصية  األحوال  إدارة  أمر  بالكامل  االجتماعية 
والطالق والمواريث الخ..). فإلى أي مدى يصلح هذا النظام 
المواَطنة  بفكرة  التضحية  تتم  – حيث  المتوطنة  بأزماته 
"الوطنية" و"المدنية" و"الفردية" لصالح الطائفة وممثليها –
المعقدة  المجتمعات  في  والتعددية  التنوع  إلدارة  كنموذج 

بجنوب البحر األبيض المتوسط؟

13 الملهمون الثالثة لسياسة االنفصال هم ممثل لبنان في األمم المتحدة، السفير نواف سالم، المقرب من "14 آذار"؛ ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، الذي يسعى للعب دور الحكم الَوسِطي؛ والوزير 

الحالي للخارجية، عدنان منصور، المقرب من حركة أمل وحزب الله والسفير السابق للبنان في إيران.
14 هي، مثاًل، حالة القرار 1559 لألمم المتحدة )سبتمبر– أيلول 2004) والمقترح من قبل فرنسا والواليات المتحدة والذي يتطرق للشؤون األمنية والسياسية اللبنانية، وأيضاً لجوانب السياسة الخارجية 

.http://globaladvocacy.com/resolution_onu_1559.html :للبالد. أنظر
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 جيمس كير- ليندساي 
 )James Ker-Lindsay(

زميل أول أبحاث 
 كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية 

)London School of Economics and Political Science(

على مدى السنوات الخمسين الماضية، أصبحت قبرص مثااًل 
األزمة  تشكل  الوقت،  معظم  الحل.  عصي  عرقي  لصراع 
لصانعي  بالنسبة  إزعاج  مصدر  مجرد  من  أكثر  القبرصية 
تصبح  األحيان،  بعض  ففي  المختلفة.  الدولية  السياسات 
أخباراً على الصفحات األولى. كانت آخرها عناوين الصحف 
في عام 2004، عندما ُهزمت محاولة األمم المتحدة إلعادة 
توحيد الجزيرة من ِقبل الناخبين القبارصة اليونانيين، حيث 
بدأت الجزيرة بالزحف في جدول األعمال الدولي مرة أخرى 
المحادثات  لجولة  المحتمل  اإلنهيار  إن   .2012 عام  في 
األخيرة برعاية األمم المتحدة والرئاسة القبرصية القادمة – 
زيادة  إلى  يؤدي  قد  األوروبي –  االتحاد  نظر  وجهة  من 
التوتر في منطقة شرق البحر األبيض المتوسط. ومن ناحية 
قبالة  الطبيعي  الغاز  اكتشاف  يثير  أن  الممكن  من  أخرى، 

الساحل الجنوبي لقبرص صراعاً جديداً في المنطقة.

يبدو أن عملية سالم أخرى ستنهار

على الرغم من الجهود التي تبذلها األمم المتحدة، يبدو من 
المرجح أن محاولة أخرى لحل األزمة القبرصية على وشك 
التوصل إلى استنتاج ُمربك. فبعد أربع سنوات من الجهود 
المضنية لتجسير الفجوة بين القبارصة اليونانيين والقبارصة 
األتراك، يبدو أن المجتمعين قد تمكنا من هزيمة آخر بعثات 
التي تمت بعد سلسلة من المحاوالت  الدوليين  الدبلوماسيين 
لحل ما أصبح يُنظر إليه وعلى نطاق واسع على أنه من أعقد 
الصراعات العرقية في العالم. ففي حين أن كال الطرفين يلوم 

من  الحقيقة  في  أنه  إال  الجمود،  حالة  على  اآلخر  الطرف 
أو  طرف  على  المحادثات  فشل  بشأن  اللوم  إلقاء  الصعب 
آخر. وفي الحقيقة فإن أياً من الطرفين لم يبِد اهتماماً بالتوصل 
إلى اتفاق حول إعادة توحيد الجزيرة المقسمة. فبالرغم من 
بين  اتحاد  تسوية  لقبول  مستعدان  أنهما  يدعيان  كليهما  أن 
المنطقتين والمجتمعين، حسب موافقة من قبل مجلس األمن 
الدولي، إال أن أياً من الطرفين متحمس للفكرة. فالقبارصة 
ذلك،  تعذر  إن  لكن  بدولتهم.  االحتفاظ  يفضلون  األتراك 
فسيهدفون إلى القيام بترتيب كونفدرالي فضفاض جداً. وفي 
ذات الوقت فإن أفضل نتيجة بالنسبة للقبارصة اليونانيين هي 
دولة موّحدة يكون فيها للقبارصة األتراك حقوق أقلية قوية. 
أنفسهم التحاد ضيق،  هيأوا  فقد  لذلك  لن يحصل.  هذا  لكن 
يمكنهم الهيمنة فيه أكثر ما يمكن. وكانت مهمة الوسطاء هي 
محاولة إيجاد نوع من التوازن بين أفضل خيارين متاحين. 
مر  وعلى  بالتقدير.  تقاَبل  ولم  محبطة  مهمة  كانت  وقد 
السنوات، أصبح المجتمعون خبراًء في اإلبقاء على الوضع 
الراهن. فهم أكثر من قادرين على ضمان أال يرزخوا تحت 
قد  هذه  المتكررة  العرقلة  أن  غير  يريدونه.  ال  حل  وطأة 
فإن  اليونانين،  للقبارصة  فالنسبة  للطرفين.  بالنسبة  أثمرت 
استمرار انقسام الجزيرة يعني بأن القلة القليلة من 160000 
نسمة ممن شردوا إثر غزو تركيا لقبرص عام 1974، في 
من  سيتمكنون  بالجزيرة،  يوناني  عسكري  انقالب  أعقاب 
الناس  لتدفق  وكنتيجة  ذلك،  إلى  إضافة  أمالكهم.  استعادة 
البناء  تغير  الجزيرة،  شمال  إلى  التركي  البر  من  المطرد 
ففي  اليوم،  أما  التركي.  القبرصي  المجتمع  في  الديمغرافي 
الحقيقة أصبح وجود أقلية من القبارصة األتراك في شمال 
الكثير  مطالبة  فكرة  الستبعاد  ونظراً  مقبواًل.  أمراً  الجزيرة 
– عقب  القضية  تعد  لم  بالمغادرة،  المستوطنين  هؤالء  من 
التوصل إلى حل – قضية تواجد القبارصة اليونان واألتراك 
والخدمة  الوزراء  ومجلس  البرلمان  في  جنب  إلى  جنباً 
المدنية. ومن المرجح أن يكون هناك العديد من األتراك من 
فبالنسبة  أيضاً.  الدولة  مؤسسات  في  )تركيا)  الرئيسي  البر 

السياسة المتوسطية | تركيا − دول البلقان  
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للكثير من القبارصة اليونان فإن إعادة توحيد قبرص في ظل 
هذه الشروط أمر غير مقبول. والكثيرون يتساءلون في السر 
ثم في العلن فيما إذا كانت إعادة التوحيد فعاًل أمراً مرغوبا 
تفاوض  بعد  التقسيم  احتمالية  فإن  للبعض،  فبالنسبة  فيه. 
رسمي هو اإلجابة المنطقية. وبالنسبة للمعظم، فإن استمرار 
الوضع الراهن هو أكثر تقباًل. وبعد قضاء حوالي ثالثة عقود 
التركية  "بالجمهورية  الدولي  االعتراف  لمنع  محاولة  في 
لشمال قبرص" التي نصبت نفسها بنفسها، فإن القليلين من 
تركيا  ومكافأة  للتنحي  مستعدون  اليونانيين  القبارصة 

والقبارصة األتراك بدولتهم الخاصة على الجزيرة.

بدائل قليلة إلعادة التوحيد

عنادهم.  تبعات  األتراك  القبارصة  يواجه  الوقت،  ذات  في 
قد   ،1983 عام  في  واحد  طرف  من  االستقالل  فإعالنهم 
المسرع  عن  وثقافية  وسياسية  اقتصادية  عزلة  في  تركهم 
العالمي. وبعد 30 عاماً، يتساءل الكثيرون إلى متى سيستمر 
– أو  إذا  أنه  إلى  أشار  والبعض  النحو.  هذا  على  الوضع 
أن توجه  للجهود  بد  الحالية، ال  المحادثات  توقفت  عندما – 
قليلة.  التوحيد  إعادة  بدائل  أن  المشكلة  لكن  الخطة ب.  إلى 
فعلى سبيل المثال، من غير المنتظر أن تأتي الجهود المبذولة 
في محاولة إقناع عدد أكبر من البلدان لالعتراف بالجمهورية 
األمن  مجلس  قرار  ويدعو  بنتيجة.  قبرص  لشمال  التركية 
عدم  إلى  صراحًة  الدول   1983 لعام   541 رقم  الدولي 
االعتراف بالدولة القبرصية التركية. إضافة إلى أن قبرص 
 ،2004 )أيار)  مايو  في  األوروبي،  االتحاد  إلى  انضمت 
وهيئات  األوروبي  االتحاد  فتشريعات  واحد.  كيان  بصفتها 
القانون التابعة له قد توقف العمل في شمال الجزيرة. ومع 
من  القانونية جزءاً  الناحية  من  يعتبر  الشمال  زال  ذلك، ال 
بجمهورية  يعترف  بلد  أي  فإن  لذلك،  األوروبي.  االتحاد 
شمال قبرص التركية المعلنة من قبل جانب واحد تزيد من 
احتمالية اتخاذ االتحاد األوروبي إلجراءات عقابية. قليلة هي 
البلدان المستعدة للقيام بالمخاطرة – وليست كثيرة. لذلك يبدو 

هذا االعتراف غير مرجح.
بإمكانية  يتعلق  األخيرة  اآلونة  في  آخر  أثير خيار  وقد  هذا 
ليس  هذا  فإن  الحقيقة  وفي  بتركيا.  الجزيرة  شمال  إلحاق 
بتهديد جديد. فقد استخدم مرات عدة من قبل الساسة األتراك 
في التسعينات من القرن الماضي لثني االتحاد األوروبي عن 
فتح باب المحادثات مع جمهورية قبرص. في ذلك الوقت، 
محاولة  أي  أن  المؤلم  فالواقع  زال.  األمر خدعة. وال  كان 
اآلمال  كانت  مهما  تلقائيا  ستنتهي  قبرص  شمال  إللحاق 

المتبقية في إمكانية انضمام تركيا لالتحاد األوروبي. وبعيداً 
عن حقيقة أن نيقوسيا ستستخدم الفيتو ضد إجراء المزيد من 

المفاوضات مع تركيا، يبدو أن العديد من دول 

وقالت الحكومة التركية إنه إن لم يكن هناك 
حل قبل تولي قبرص رئاسة االتحاد األوروبي 

مع حلول يوليو )تموز( 2012، فإنها ستقطع 
اتصاالتها مع المجلس

االتحاد األوروبي ستنتهز هذه الفرصة إلغالق باب العضوية 
التركية هذه المرة وإلى األبد. فأي تحرك نحو مطالبة قانونية 
العالقات  على  مدمرة  عواقب  له  سيكون  بالشمال  رسمية 

التركية األوروبية. وأنقرة تعرف هذا األمر جيداً.
هي  التركية  الحكومة  تواجه  التي  المشكلة  إن  الحقيقة،  في 
االفتقار إلى خطة "ب" معقولة فيما إذا فشلت المفاوضات. 
األوروبي،  االتحاد  إلى  باالنضمام  أماٌل  لديها  أن  فطالما 
فلعلها تعلم أن الخيارات الواقعية الوحيدة هي بالحفاظ على 
اتفاقية  عقد  أو  الراهن  الوقت  في  الحالي  بشكله  الوضع 
المشكلة هي، كما تمت  لكن  اليونان.  القبارصة  رسمية مع 
اإلشارة مسبقاً، قلة ميل القبارصة اليونان للتوصل إلى أي 
الذي  الخارجي  الضغط  فإن  ذلك،  على  وعالوة  اتفاقية. 
يمارس عليهم في هذا االتجاه قليل. واآلن وبعد أن أصبحت 
إلى  قبرص عضوا في االتحاد األوروبي، وبعد انضمامها 
اليورو، تكون قد حققت غاياتها الرئيسية للسياسة الخارجية. 
ومن غير المفاجيء بدء تجلي حالة اإلحباط لدى أنقرة في 
يكن  لم  إن  إنه  التركية  الحكومة  وقالت  الوضع.  هذا  ظل 
مع  األوروبي  االتحاد  رئاسة  قبرص  تولي  قبل  حل  هناك 
مع  اتصاالتها  ستقطع  فإنها   ،2012 )تموز)  يوليو  حلول 
المجلس – رغم احتفاظها بروابط مع المفوضية األوروبية – 
في  اهتمام  موضع  األمر  هذا  يكون  وقد  العام.  نهاية  حتى 
أوساط االتحاد األوروبي فيما ما مضى. أما اآلن، فالقليلون 
يهتمون بهذا القدر. ومع مواجهة االتحاد األوروبي لمشاكل 
قائمة  أسفل  إلى  بالتوسع  االهتمام  تراجع  فقد  جدية،  أكثر 
المعادية  الدول  العديد من  فإن  ذلك،  وأكثر من  األولويات. 
تعزل  تركيا  بمشاهدة  جداً  ستسعد  التركية  العضوية  لفكرة 
اإلحباط  فإن  تركيا  أصدقاء  وحتى  الطريقة.  بهذه  نفسها 
جعل  في  أنقرة  طريقة  بسبب  متزايد  بشكل  لديهم  يتنامى 
األمور صعبة على نفسها. فعلى سبيل المثال، دعا االتحاد 
جمهورية  مع  عالقاتها  لتطبيع  مراراً  تركيا  األوروبي 
قبرص. ولكانت الخطوة األولى في هذه العملية فتح الموانيء 
لكن  القبرصي.  العلم  تحمل  التي  السفن  أمام  والمطارات 
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تركيا رفضت. وكان لهذا األمر أثر الضربة القاضية فيما 
األوروبي  االتحاد  إلى  االنضمام  حول  بمفاوضاتها  يتعلق 
يمكن  ال  بأنه  معتقدين  االتحاد،  دول  من  العديد  مع  وذلك 
الوثوق بتركيا بالحفاظ على وعدها. في هذه المرحلة، فإن 
تعاطف أوساط االتحاد األوروبي مع تركيا ضئيل. ولذلك، 
واالتحاد  تركيا  بين  العالقات  أن  المؤكد  شبه  من  يبدو 

األوروبي تسير نحو مزيد من التدهور.

اكتشاف الغاز الطبيعي

أما التوترات التي تسود بين تركيا واالتحاد األوروبي حول 
مدى  فعلى  خطورة.  أكثر  قضايا  عليها  يطغى  فقد  قبرص 
السنوات القليلة الماضية، تزايدت التكهنات حول وجود الغاز 
الطبيعي بكميات كبيرة قبالة الساحل الجنوبي لقبرص. وفي 
ديسمبر )كانون األول) 2011، تأكدت هذه الشكوك. حيث 
موقعاً  عشر  ثالثة  من  واحد  في  االستكشافي  الحفر  أشار 
تم إنشاؤها من قبل الحكومة القبرصية بأن هناك ما  بحرياً 
وتبقى  الطبيعي.  الغاز  من  مكعب  قدم  تريليون   8 يقارب 
أن  يبدو  وفجأة،  المواقع.  بقية  في  الموجودة  الكمية  معرفة 
تطور  وهو  جداً،  مشرقاً  اقتصادياً  مستقباًل  تواجه  قبرص 
مرحب به خاصًة في ظل المشاكل المالية التي كانت تعانيها 
بمنطقة  الجنوبيين  األعضاء  من  العديد  مع  جنب  إلى  جنباً 
اليورو. غير أن هذا لم يسر على نحو جيد في أنقرة، أو بين 
أنه  على  التركية  الحكومة  أصرت  فقد  األتراك.  القبارصة 
ليس من حق اإلدارة القبرصية اليونانية استغالل هذه الموارد 
من  القليل  اآلراء  هذه  القت  وقد  األتراك.  القبارصة  دون 
التعاطف في مكان آخر. فقد أكدت كل من الواليات المتحدة 
واالتحاد األوروبي مراراً على أنه من ضمن جملة الحقوق 
السيادية لجمهورية قبرص استغالل أي موارد تجدها ضمن 

منطقتها االقتصادية الحصرية. 

زاء هذا الوضع، فإن بدء القبارصة اليونان  واإ
بجني عائدات الغاز الطبيعي الطائلة يجعل من 
احتمالية إعادة توحيد الجزيرة أمرًا مغريًا أكثر 

من أي وقت مضى

بل  اعتراضها،  التعبير عن  تركيا  واصلت  ودونما رضى، 
أنها صعدت من احتمالية لجوئها إلى خطوات عسكرية لمنع 
نقوسيا من المضي قدماً في محاوالتها الكشف عن رواسب 
الطاقة المكتشفة حديثاً. في وقت كهذا، يجب عدم إعطاء مثل 

هذه التهديدات مصداقية أكثر من اللزوم. مرة أخرى، فإن أي 
محاولة الستخدام القوة ضد قبرص ستؤدي بشكل تلقائي إلى 
استجابات دبلوماسية قوية من قبل االتحاد األوروبي. على 
يتبناها  التي  النظر  وجهة  على  مجدداً  التأكيد  سيتم  األقل، 
العديد من دول أوروبا بأن تركياً غير مناسبة كليًة لعضوية 
اتحاد تأسس على قاعدة أنه مهما بلغ النزاع فلن تستخدم القوة 
أو التهديد بالقوة لحل القضية. مع ذلك، يلوح دوماً خطر أن 
أنه قد ال يكون لدى  المواقف إلى صراع. ففي حين  تؤدي 
تركيا أي نية للمبادرة بصراع، إال أن الحوادث قد تقع عندما 
في  البعض  بعضها  من  مقربة  على  المسلحة  القوات  تكون 
حربية  سفن  بإرسال  القيام  وحتى  السياسي.  التوتر  أوقات 
تبعات  له  يكون  أن  يمكن  الحفر  مواقع  منصات  لمضايقة 

مؤسفة وغير متوقعة.

الخطوات التالية في البحث عن حل

إضافة إلى احتمالية إثارة أمر اكتشاف الغاز الطبيعي لمزيد 
األبيض  البحر  شرق  في  نزاعاً،  يكن  لم  إن  التوتر،  من 
المتوسط، يمكن أن يكون له أثر عميق في الجهود الرامية 
إلى حل مشكلة قبرص. وكما تمت اإلشارة سابقاً، فإن العديد 
معارضين  يكونوا  لم  إن  يشككون،  اليونان  القبارصة  من 
اتحاد  بناًء على  التوحيد  إعادة  تماماً، ألي شكل من أشكال 
فيدرالي فضفاض. فلطالما اعتقدت غالبيتهم، بأن أي حل ال 
الجزيرة.  على  السلطة  من  األكبر  الحصة  يعطيهم  أن  بد 
وعلى األرجح أن يؤدي اكتشاف الغاز الطبيعي إلى تصعيب 
المواقف. فكان صعباً بشكل كاٍف على العديد من القبارصة 
اليونان قبول إعادة التوحيد حينما كان القصد تقاسم السلطة 
الوضع  هذا  قبول  لكن  األتراك.  القبارصة  مع  السياسية 
سيكون أصعب بكثير إذا تطلب األمر تقاسم ما من شأنه أن 

يكون عائدات طائلة للطاقة. 
الواقع،  الطبيعي، في  الغاز  اكتشاف  ومهما يكن، قد يعطي 
القبارصة اليونان أعظم نفوذ يمكن أن يحصلوا عليه للسعي 
إليجاد تسوية وفق شروطهم. وال يخفى على أحد أن الكثيرين 
من القبارصة األتراك قد أصبحوا أكثر وعياً باالتجاه الذي 
المستوطنين  تدفق  موضوع  عن  وبعيداً  الشمال.  يأخذه 
أقلية على أرضهم،  القبارصة األتراك  الذي جعل  األتراك، 
فقد تصاعدت التوترات مع تركيا. وفيما هي معزولة عن بقية 
على  قبرص  لشمال  التركية  الجمهورية  اعتمدت  العالم، 
الصدقات من الدولة التركية. في فترة التقشف، دعت أنقرة 
إلى  بدوره  أدى  وهذا  نفقاتهم.  لتقليص  األتراك  القبارصة 
القبرصية  اإلدارة  بين  البارزة  الخالفات  من  العديد  وجود 
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التركية وأمناء الصرف في أنقرة. وإزاء هذا الوضع، فإن 
بدء القبارصة اليونان بجني عائدات الغاز الطبيعي الطائلة 
يجعل من احتمالية إعادة توحيد الجزيرة أمراً مغرياً أكثر من 
مقاطعة  مجرد  تكون  أن  عن  وعوضاً  مضى.  وقت  أي 
مدعومة من تركيا، فإن لدى القبارصة األتراك فرصة ألن 
يكونوا جزءاً هاماً من الدولة القبرصية الحديثة الغنية بالطاقة. 
وهذا  ذلك،  يعلمون  اليونان  القبارصة  أن  المشكلة هي  لكن 
خالل  بها  تمتعوا  ما  نادراً  التي  القوة  من  درجة  يمنحهم 
القبارصة األتراك حصة  مفاوضاتهم فيما مضى. فإذا أراد 
كانوا  مما  أكثر  تنازالت  تقديم  عليهم  العائدات،  هذه  من 

مستعدين لقبوله فيما مضى. 

يمكن الشعور بفوائد الحل القبرصي عبر 
المنطقة بأسرها. وقد تبدو الصورة معتمة في 
الوقت الراهن، لكن تبقى هناك أسباب تدعو 

لألمل

على  شيئاً  هذا  فإن  إليها،  االفتقار  أو  البدائل،  إلى  ونظراً 
أن  بمكان  الصعوبة  من  أنه  غير  قبوله.  األتراك  القبارصة 
يكون هذا أمراً كارثياً. وسيستند أي حل إلى اتحاد فيدرالي. 
سيعطي  الذي  هو  المقبول  الفيدرالي  النموذج  يكون  وقد 
القبارصة اليونان سلطة أكبر مما سيكون عليه الوضع قبل 

بضعة أعوام.

االستنتاج

قد تكون سنة 2012 سنة حاسمة بالنسبة لمنطقة شرق البحر 
القائم  بوضعها  األمور  أن  المؤكد  فمن  المتوسط.  األبيض 
تدعو إلى التشاؤم. وقد تكون هذه هي السنة التي نرى فيها 
بين مجتمعين في قبرص، وكذلك  للمفاوضات  آخر  انهياراً 
أزمة أخرى في العالقات بين تركيا واالتحاد األوروبي. في 

إلى توترات  الطبيعي  الغاز  اكتشاف  قد يؤدي  الوقت،  ذات 
بين نقوسيا وأنقرة. وعلى الرغم من أنه أمر مستبعد، يبقى 
احتمال إثارة نوع من المواجهة العسكرية قائماً. ومع ذلك، 
واستشرافاً للمستقبل، هناك أسباٌب تدعو للتفاؤل. ففي حين قد 
يؤدي اكتشاف احتياطي الطاقة إلى جعل القبارصة اليونان 
أقل استعداداً للتوصل إلى حل عما كانوا عليه في الماضي، 
إال أنه ليس هناك حاجة ألن يكون األمر على هذا النحو. فإذا 
أمام  المجال  إلفساح  مستعدين  األتراك  القبارصة  كان 
مقابل مساواة  بشأن عدة قضايا جوهرية  اليونان  القبارصة 
سياسية، وحصة من عائدات الغاز، فسيكون أمامهم مستقباًل 
أكثر إشراقاً مما هو معروض اآلن. وبالمثل، فإن تركياً أيضاً 
التي  العوائق  أهم  من  واحداً  ستزيل  األقل،  فعلى  تستفيد. 
الواقع،  وفي  األوروبي.  االتحاد  إلى  انضمامها  دون  تحول 
يمكن الشعور بفوائد الحل القبرصي عبر المنطقة بأسرها. 
وقد تبدو الصورة معتمة في الوقت الراهن، لكن تبقى هناك 

أسباب تدعو لألمل.
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 كريستوف بيندر  
)Kristof Bender(

 نائب رئيس 
مبادرة االستقرار األوروبية )ESI(، فيينا

وتبدو  عصيبة.  بأوقات  أوروبا  شرق  جنوب  بلدان  تمر 
بعيدة  األوروبي  االتحاد  عضوية  نطاق  لتوسيع  التطلعات 
المنال. وعلى خلفية األزمة االقتصادية والمالية، يعتقد أهل 
الحل والعقد، وصنّاع القرار في العديد من البلدان المتطلعة 
في  العضوية".  توسيع  في  "أزمة  ثمة  أنه  االنضمام  إلى 
الواقع، تواجه معظم هذه البلدان عراقيل في طريقها لالنضمام 
لعضوية االتحاد األوروبي بسبب عوامل ال صلة لها بمعايير 

االنضمام الفنية، أو عوامل ذات صلة ضعيفة للغاية بها.
المثال األول لهذه البلدان هي كوسوفو. من غير الواضح إذا 
على  لالنضمام  احتمال  بأي  تحظى  كوسوفو  كانت  ما 
اإلطالق، نظًرا ألن خمسة من الدول األعضاء في االتحاد 
األوروبي ال تعترف بها باعتبارها دولًة مستقلًة. في مارس 
يُسمى  ما  األوروبية  المفوضية  أطلقت   ،2012 )آذار) 
 ،(SAA( والشراكة  االستقرار  اتفاقية  لعقد  جدوى  بدراسة 
الحصول  الطويل نحو  الطريق  تُعد أول خطوة على  والتي 
االتحاد األوروبي. ومع ذلك، حتى في حالة  على عضوية 
إن  الواضح  غير  من  فإنه  كوسوفو،  على  الشروط  انطباق 
التي ال تعترف بها كدولة ستوافق على توقيع  الدول  كانت 

مثل هذه االتفاقية. 
ثم تليها مقدونيا، التي حيل بينها وبين الدخول في مفاوضات 
اسم  على  المحتدم  النزاع  بسبب  اليونان  ِقبل  من  االنضمام 
البلد. أما المفاوضات مع تركيا، فهي متوقفة بسبب اعتراض 
المجلس وفرنسا وقبرص على 18 فصاًل في ضوء مجموعة 
تخضع  والهرسك  البوسنة  تزال  وال  القضايا.  من  متنوعة 
 ،(OHR( السامي  الممثل  مكتب  ِقبل  من  الدولية  للمراقبة 
وفرض  المنتخبين،  المسؤولين  فصل  بسلطة  يحظى  الذي 
سيادة القانون. ويعمل هذا الهيكل غير الديمقراطي في أصله 

على تعقيد أي خطوات أخرى نحو االنضمام لعضوية االتحاد 
األوروبي. وتأتي بعد ذلك صربيا، التي قد خضعت لضغط 
متزايد من أجل تبني موقف أكثر نفًعا وتعاوًنا تجاه كوسوفو. 
أن تحصل على  المقرر  التي من  ذلك كرواتيا،  إلى  أضف 
من  االنتهاء  بعد   ،2013 عام  منتصف  في  العضوية 
مفاوضات االنضمام عام 2011، في حين أن دولتي الجبل 
األسود )Montenegro) وألبانيا ستمضيان قدًما في سبيل 
لها  عالقة  ال  سياسية،  عوائق  تعيقهما  أن  دون  االنضمام 
بمعايير االنضمام الرسمية. فبينما ستدخل دولة الجبل األسود 
عام  منتصف  في  األرجح،  على  االنضمام،  مفاوضات  في 
2012 )غير أن القرار الرسمي ال يُتخذ إال في شهر يونيو/ 
حزيران)، تعمل ألبانيا في الواقع على عرقلة مسيرتها نحو 
الداخلي  واالقتتال  السياسي  االستقطاب  بسبب  االنضمام 

الناجم عن ذلك. 
ولكن ثمة بصيص أمل من بين ركام هذا الظالم. كان لكل 
السابقة لتوسيع العضوية تدخالتها غير  جولة من الجوالت 
 Charles( الفنية، ولحظاتها الصعبة. اعترض شارل ديغول
de Gaulle) مرتين على التوسع األول للعضوية، رافًضا 
األوروبية.  للمجموعة  باالنضمام  المتحدة  للمملكة  السماح 
وتسبب انضمام أيرلندا والدنمارك في أضرار تبعية. وحتى 
البلدان الغنية والمستقرة التي انضمت في الجولة الرابعة من 
من  عانت  والسويد،  وفنلندا  النمسا  وهي  العضوية؛  توسيع 
تعليق مفاوضاتها لمدة عام بدًءا من يونيو )حزيران) 1992 
حتى مايو )أيار) 1993، بسبب رفض معاهدة ماستريخت 
الدنمركيين.  الناخبين  ِقبل  من   (Maastricht Treaty)
وقبيل الجولة الخامسة لتوسيع العضوية، حالت إيطاليا دون 
حول  نشب  نزاع  بسبب  سلوفينيا  مع  ارتباط  اتفاقية  توقيع 
ملكيات عقارية صودرت بعد الحرب العالمية الثانية. وفضاًل 
عن ذلك، ثمة شكوك حول مدى إمكانية اتخاذ القرار إلجراء 
عام  األول)  )كانون  ديسمبر  في  للعضوية  الهائل  التوسيع 
األوروبي  لالتحاد  الدنماركية  الرئاسة  مهارة  لوال   ،2002

وشجاعتها في ذلك الوقت.

السياسة المتوسطية | تركيا − دول البلقان

توسيع عضوية االتحاد األوروبي في جنوب شرق 
أوروبا: أحدث قصتي نجاح وتداعياتهما
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واألهم من ذلك، هناك قصص نجاح حدثت مؤخًرا تبين أن 
الظروف  ظل  في  أيًضا  تجري  أن  يمكن  االنضمام  عملية 
الحالية. األولى هي عملية تحرير تأشيرات الدخول التي قد 
أتاحت لغالبية سكان دول البلقان السفر إلى دول منطقة شنغن 
القصة األخرى،  أما  تأشيرة دخول،  (Schengen) دون 

فهي التحول الذي حدث في كرواتيا. 

تحرير تأشيرات الدخول، وفضائل عملية تتسم بالجدارة 
والشفافية

ثيسالونيكي  قمة  في  بالفعل  األوروبي  االتحاد  تعهد 
عام  )حزيران)  يونيو  في   (Thessaloniki Summit)
الدخول  تأشيرات  إلغاء  سبيل  في  خطوات  باتخاذ   2003
خمس  وبعد  البلقان.  غرب  دول  من  القادمين  للمواطنين 
أخيًرا  المفوضية  قدمت  عام 2008،  في  وتحديًدا  سنوات، 
"خرائط طريق لتأشيرات الدخول" لجميع بلدان غرب البلقان 
التنقل  بحق  بالفعل  مواطنوها  يتمتع  التي  كرواتيا  )باستثناء 
دون تأشيرات دخول، وكوسوفو التي اُستُبعدت من العملية). 
وحددت خرائط الطريق هذه 50 شرًطا تقريًبا يتعين توافرها 
الحصول على  إلغاء شرط  البلدان من أجل  بلد من  في كل 
متعلقة  مسائل  الشروط  هذه  وتضمنت  دخول.  تأشيرات 
على  الحصول  وإجراءات  الحدود  وإدارة  الوثائقي  باألمن 
متعلقة  أغلبها  في  وهي  التهريب؛  ومكافحة  سياسي  لجوء 
وفيما  الداخلية.  والشؤون  بالعدالة  المعنية  بالتشريعات 
معايير  صورها:  أبلغ  في  األوروبي  االتحاد  مشروطية 
واضحة، ومكافأة مغرية، ومراقبة مستمرة وشفافة، وعنصر 
مما  العملية؛  هذه  كانت جزًءا من  التي  البلدان  بين  تنافسي 
ووسائل   (NGOs( الحكومية  غير  المنظمات  على  ل  يُسهِّ
تنفيذ اإلصالحات  اإلعالم الضغط على حكوماتها من أجل 

المطلوبة. 
ولم يكد يمر عاٌم بعدها حتى استوفت مقدونيا والجبل األسود 
الدخول  حق  مواطنوها  وُمنح  المطلوبة،  الشروط  وصربيا 
إلى منطقة دول شنغن دون تأشيرة، وذلك في ديسمبر )كانون 
األول) من عام 2009. ولكن أثبتت هذه العملية مزيًدا من 
ألبانيا  وهي  األمر؛  بادئ  في  المتباطئة  الدول  مع  الفاعلية 
أن  البلدان  هذه  قادة  أدرك  أن  وفور  والهرسك.  والبوسنة 
التمتع بالتنقل دون تأشيرة دخول ال يعتمد على قرار سياسي 
جهًدا  بذلوا  جادة،  إصالحات  تنفيذ  على  بل  بروكسل،  في 
االمتياز.  هذا  المستفيدة من  الدول  بركب  اللحاق  في  جباًرا 
وبعد مرور عام آخر، حظي األلبانيون والبوسنيون بالسماح 

لهم بالتنقل دون تأشيرة دخول. 

وهكذا تشير هذه العملية بوضوح إلى أنه يمكن لمشروطية 
االتحاد األوروبي أن تعمل بنجاح في دول غرب البلقان، بل 
معقدة،  وسياسية  دستورية  هياكل  من  تعاني  دول  وفي 

كالبوسنة والهرسك. 

كرواتيا وأبطال التقهقر

تختلف صورة كرواتيا عن تلك الصور الخاصة ببقية الدول 
الدولة،  هذه  كانت  فلطالما  البلقان.  غرب  بمنطقة  األخرى 
أو  صربيا  إلى  منها  سلوفينيا  إلى  أقرب  للكثيرين،  بالنسبة 
البوسنة والهرسك، وكانت مسيرتها نحو االنضمام إلى االتحاد 
األوروبي منطلقة دون أية معوقات كبرى. لكن هذه الصورة 
تتالشى سريعاً عند النظر إلى كرواتيا خالل العقدين الماضيين. 

وفيما مشروطية االتحاد األوروبي في أبلغ 
صورها: معايير واضحة، ومكافأة مغرية، 

ومراقبة مستمرة وشفافة، وعنصر تنافسي بين 
البلدان التي كانت جزًءا من هذه العملية؛ مما 

ل على المنظمات غير الحكومية  ُيسهِّ
)NGOs( ووسائل اإلعالم الضغط على 

حكوماتها

فلقد كانت كرواتيا أولى الدول التي تحول وضعها نحو مائة 
خالل  األحداث  مركز  في  يقع  مكان  من  درجة،  وثمانين 
أحداث التفكك العنيفة التي مرت بها يوغوسالفيا االشتراكية 
خالل عقد التسعينات، إلى دولة تقف على أعتاب الحصول 
على عضوية االتحاد األوروبي. فقد شهدت كرواتيا الحرب 
بجميع آثارها االجتماعية واالقتصادية والسياسية. كما انتقلت 
وسقوط   (Dubrovnik( دوبروفنيك  مدينة  قصف  صور 
مدينة فوكوفار )Vukovar) إلى جميع أنحاء العالم. حيث 
شهدت البالد أحداث تطهير عرقي وجرائم حرب كبرى. كما 
القوات  بدعم  بنفسها  قامت  حين  كرواتيا  ثلث  احتالل  تم 
االنفصالية في البوسنة والهرسك المجاورة. وكانت األسس 
 (Franjo Tudjman( االقتصادية لحكومة فرانيو تودجمان
يختص  – حيث  الحميمية  الرأسمالية  مبادئ  على  ترتكز 
الداخلية  والخصخصة  بالمميزات –  الحظوة  أصحاب 
الغامضة. وفي أحسن األحوال، كانت أوراق اعتماد تودجمان 
مريبة ومحل شك، وقد ترك كرواتيا بعد وفاته أواخر عام 

1999 في حالة من العزلة على الصعيد الدولي.
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جينجيتش  زوران  الصربي  الوزراء  رئيس  قام  وعندما 
ميلوسوفيتش  سلوبودان  بتسليم   (Zoran Djindjic)
الدولية  الجنائية  المحكمة  إلى   (Slobodan Milosevic)
نظيره  تجنب   ،2001 عام   (ICTY( السابقة  ليوغوسالفيا 
الجنراالت  تسليم   (Ivica Racan( إيفيكا راكان الكرواتي 
الكرواتيين ميركو نوراك )Mirko Norac) وآنتي غوتوفينا 
 .(Janko Bobetko( ويانكو بوبيتكو (Ante Gotovina)
وقد دفع هذا ببعض المراقبين إلى التفكير في أن صربيا ربما 
تفاجئ كرواتيا بضربة مباغتة. وفي حين تظهر هذه الفكرة 
غريبة وساذجة عند النظر إليها بمنظور اليوم، إال أنها تُبين 
مدى تغير كرواتيا على مدار العقد الماضي – أكثر بكثير من 
أن  هو  ذلك  في  السبب  وليس  المنطقة.  في  أخرى  دولة  أي 
كرواتيا كان لديها الكثير من األصدقاء داخل االتحاد األوروبي. 
الجريئة  القرارات  من  سلسلة  على  كرواتيا  نجاح  قام  فقد 
للزعماء السياسيين الكرواتيين الذين انتهزوا الفرص في أوقات 

جوهرية وقاموا بمخاطرات سياسية جوهرية. 
 ،(Stipe Mesic( وأحد األمثلة على ذلك ستيب ميسيتش
الرئيس الكرواتي المنتخب بعد وفاة تودجمان في بدايات عام 
2000، وقد أوضح منذ البداية دعمه لحصول كرواتيا على 
الناتو )NATO) وكان  عضوية باالتحاد األوروبي وحلف 
مستعداً للقيام بكل ما هو مطلوب من أجل تحقيق تلك الغايات، 
بما في ذلك، التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا 
السابقة. وقد بدأ، مع رئيس الوزراء الديمقراطي االشتراكي 
الجديد إيفيكا راكان، لهدم اإلرث الذي خلَّفه تودجمان، والذي 
نمط  ذات  ديمقراطية  كدولة  كرواتيا  قبول  دون  يحول  كان 
غربي. وعندما قام 12 جنرااًل بتوقيع خطاب مفتوح، وكان 
ذلك في 28 سبتمبر )أيلول) 2000، يطالبون فيه بوضع حد 
لمحاكمات أبطال زمن الحرب، توقعت وسائل اإلعالم قيام 
بأكثر  ميسيتش  قام  ثم  األمر.  هذا  إلعاقة  انقالبية  محاولة 
تحركاته جرأة، وربما هو األمر الرسمي األكثر جرأة بين 
للبالد  اللذين أصدرهما – وكان كرئيس  الرسميين  األمرين 
يشغل أيضاً منصب القائد األعلى للقوات المسلحة – فأحال 

الجنراالت المعنيين إلى التقاعد قسراً. 
 ،(Ivo Sanader( إيفو سانادر كان دور  ذلك  األهم من 
الديمقراطي  االتحاد  تودجمان،  لحزب  الجديد  الزعيم 
من  السلطة  إلى  الحزب  عاد  فبقيادته،   .(HDZ( الكرواتي 
السلطة،  توليه  وفور   .2003 عام  أواخر  القومية  منصة 
بشأن  تودجمان  ورثته عن  ما  لكل  أدارت حكومته ظهرها 
في  كرواتيا  على  أبقت  طالما  التي  الرئيسية  القضايا  جميع 
حالة من العزلة خالل عقد التسعينات. كذلك، كثَّف سانادر 
التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة. إذ 
قام بتسليم جميع المتهمين المطلوبين من ِقَبل المحكمة، بمن 

فيهم كبار الجنراالت. كما قام بضم أحد األحزاب الكرواتية 
الصربية إلى حكومته االئتالفية وواصل دعمه لوحدة أراضي 
البوسنة والهرسك. ووضع االنضمام إلى االتحاد األوروبي 
على رأس قائمة أولويات حكومته. وفي عام 2005، افتتحت 
كرواتيا محادثات االنضمام. ثم انضمت إلى حلف الناتو عام 

.2009

فبرغم األزمة االقتصادية والمالية، والبحث 
األوروبي عن الذات الذي أثارته تلك األزمة، 

ثبت قوة عملية التوسيع وصالبتها بشكل 
مدهش، حيث أنهت كرواتيا مفاوضاتها في 

عام 2011، فيما تتلقى صربيا وضع مرشح 
في مارس )آذار( 2012 وعلى األرجح تبدأ 
جمهورية الجبل األسود رسميًا المفاوضات 

منتصف عام 2012

خليفة   (Jadranka Kosor( كوسور  يادرانكا  جاءت 
لسانادر في منصب رئيس الوزراء )وكانت أيضاً من حزب 
االتحاد الديمقراطي الكرواتي)، وكان عليها مواجهة اختيار 
استراتيجي مختلف. فقد أصر االتحاد األوروبي على إجراء 
إصالح جاد للنظام القضائي. وبعد توليها مهام منصبها في 
منتصف عام 2009، قِبلت كوسور تلك المطالب، حيث تم 
وحينئذ،  العموم.  المدَّعين  لتمكين  والقواعد  القوانين  تغيير 
بدأت سلسلة مثيرة من االعتقاالت والمحاكمات، بما في ذلك 
لرئيس  سابق  ونائب  سانادر،  إيفو  سلفها  له  تعرض  ما 
الوزراء، ووزراء ورؤساء وكاالت حكومية ومدراء شركات 
عامة. وكان هذا أحد أسباب فقدان حزب االتحاد الديمقراطي 
الكرواتي زمام السيطرة على األمور. لكنه أيضاً كان العامل 
في  االنضمام  توقيع معاهدة  ن كوسور من  مكَّ الذي  الحاسم 
إقناع  المحاكمات على  تلك  فقد عملت  أواخر عام 2011. 
النظام  في  التغيير  بأن  األوروبي  االتحاد  في  المتشككين 
القضائي كان حقيقياً. كذلك، قبلت كوسور أيضاً ما كان يعدُّ 
تسوية شديدة الصعوبة على المستوى السياسي، بشأن النزاع 
في  التي – كدولة عضو  الجارة سلوفينيا،  مع  الحدود  على 
االتحاد األوروبي – كانت توقف مفاوضات انضمام كرواتيا 

على مدار عام تقريباً. 
يقودها  تتعاون حكومة  لماذا  األسئلة:  من  هذا سلسلة  يترك 
حزب االتحاد الديمقراطي الكرواتي مع محكمة جنائية دولية 
تقرر أن الرئيس المؤسس لكرواتيا والزعيم األول للحزب، 
فرانجو تودجمان، يتحمل "مسؤولية جنائية"؟ ولماذا أوجدت 
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حكومات يقودها حزب االتحاد الديمقراطي الكرواتي ظروفاً 
الوزراء  رئيس  ونائب  الوزراء  رؤساء  أحد  إدانة  تثبت 
أمين  عن  فضاًل  للحزب،  تابعين  جمعيهم  للدفاع  ووزراء 
على  كانوا  ممن  المدراء  من  كبير  وعدد  الحزب  صندوق 

صلة بالحزب في الشركات العامة؟
 Hans( في عام 1989، صاغ هانز ماغنوس إنزنسبيرغر
التقهقر"  "أبطال  Magnus Enzensberger) مصطلح 
كنقيض ألبطال االنتصار. ويمتاز أولئك األبطال بنكران الذات 
واالختزال والتجرد. وكأمثلة لذلك، يذكر إنزنسبيرغر الجنرال 
 ،(Wojciech Jaruzelski( ياروزلسكي  فويتشيك 
وميخائيل غورباتشوف )Mikhail Gorbachev)، وأدولفو 
سابقاً  مؤيداً  كان  )الذي   (Adolfo Suarez( سواريث 
لأليديولوجية الفرانكوية )Francoist) ووضع أسبانيا على 

الطريق نحو الديمقراطية). 
العقد  خالل  كرواتيا  في  السياسيين  الزعماء  بعض  وهناك 
 Heroes of( الماضي يمكن وصفهم أيضاً بأبطال التقهقر
الداخلية  الدائرة  إلى  ينتمي  ميسيتش  كان  إذ   .(Retreat
انفصل عنه بسبب دور  لتودجمان حتى عام 1994، حين 
كرواتيا في الحرب في البوسنة والهرسك. وفي عام 2001، 
أعلن سانادر أمام حشد غفير حضره ما يزيد عن مائة ألف 
الكرواتيين" )يقصد  نتخلى عن جنراالتنا  قائاًل "لن  شخص 
للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة). ثم انفصلت 
بد  – ال  عملية  وبدأت  سانادر  السابق  معلمها  عن  كوسور 
النهاية  في  ما حدث  )وهذا  قد  بشأنها –  واعية  كانت  وأنها 
فعاًل) تؤدي إلى ترك حزبها في حالة من الخراب والفوضى.
كل ذلك تم، في لحظات حاسمة، من قرارات تتسم بالمخاطرة 
السياسية، واالنصراف عن إدانات أو مواقف سياسية سابقة. 
ومهما تكن مواطن الضعف لديهم، فلوالهم لما كانت كرواتيا 
العام  في  األوروبي  االتحاد  إلى  لالنضمام  طريقها  وجدت 

التالي. 

مشكلة "إجهاد التوسيع"

في  الضمنية  والرسائل  المستفادة  الدروس  من  القليل  هناك 
هاتين القصتين.

أواًل، أن عملية االنضمام إلى االتحاد األوروبي تنجح: حيث 
أن  التأشيرة  لتحرير  الناجحة  والعملية  كرواتيا  قصة  تُبيّن 
ثمارها  تؤتي  األوروبي  االتحاد  وشروط  االنضمام  عملية 

)حتى في دول ذات هياكل إدارية معقدة و/أو ضعيفة). 
والمالية،  االقتصادية  األزمة  فبرغم  مستمرة:  العملية  ثانياً، 
والبحث األوروبي عن الذات الذي أثارته تلك األزمة، ثبت 

أنهت  حيث  مدهش،  بشكل  وصالبتها  التوسيع  عملية  قوة 
كرواتيا مفاوضاتها في عام 2011، فيما تتلقى صربيا وضع 
مرشح في مارس )آذار) 2012 وعلى األرجح تبدأ جمهورية 
 .2012 عام  منتصف  المفاوضات  رسمياً  األسود  الجبل 
بعملية  رسمياً  التأشيرة  تحرير  عملية  ارتباط  عدم  وبرغم 
االنضمام، إال أنها أتاحت لجميع مواطني دول منطقة البلقان 
للسفر  مجانية  تأشيرة  على  الحصول  كوسوفو–  – باستثناء 
إلى منطقة شنغن خالل عامي 2009 و2010، وهو إنجاز 
لم يكن ثمة عدد كبير يتوقع إمكانية تحققه قبل سنوات قليلة. 

ال يمكن نكران أن مصداقية االتحاد األوروبي 
تعاني بسبب سلسلة من العراقيل التي ال عالقة 

لها بمعايير االنضمام

ثالثاً، بالنظر إلى التحديات الناجمة عن العملية، فإن "إجهاد 
التوسيع" ال يعتبر من المفاهيم المفيدة. إذ أن ما تواجهه دول 
المشكالت  من  سلسلة  عن  عبارة  هو  أوروبا  شرق  جنوب 
التغلب عليها كل على حدة. وهذا األمر  التي يلزم  المحددة 
سوف يتطلب بعض الشجاعة وخوض مخاطرات سياسية. 
فبإمكان تركيا فتح ثمانية فصول للتفاوض بجرة قلم، وذلك 
السفن  دخول  يتيح  بما  أنقرة  بروتوكول  تنفيذ  خالل  من 
القبرصية إلى الموانئ التركية. وفي حين يوجد بعض الحجج 
االتحاد  أن  على  إصرارها  من  أنقرة  لموقف  المفهومة 
قبرص  إلى  بها  يتعهد  التي  المساعدات  يمنح  األوروبي 
الشمالية أواًل، فإن فتح هذه الفصول بإمكانه ضخ روح جديدة 
هذه  شعبية  عدم  ومع  التفاوض.  عملية  إلى  الديناميكية  من 
وعلى  محسوبة،  سياسية  مخاطرة  تبدو  أنها  إال  الخطوة، 

القيادة في أنقرة أن تتخذها. 
عضوية  على  الحصول  بطلب  التقدم  البوسنة  لقادة  يمكن 
فعلت  المعارضة – كما  اآلراء  )وَتحّدي  األوروبي  االتحاد 
فقط، سوف  ذلك  قبل). وعند حدوث  من  ومقدونيا  كرواتيا 
يُجَبر االتحاد األوروبي على اتخاذ موقف واضح بشأن ما 
تحقيقه  إلى  الدولة  تحتاج  التالية وما  للخطوات  هو مطلوب 

قبل إمكانية بدء مفاوضات االنضمام.
الذي  المحوري  العامل  إزالة  الصربية  للقيادة  يمكن  كذلك، 
على  الحصول  نحو  صربيا  خطى  من  باستمرار  يبطئ 
عضوية االتحاد األوروبي، وذلك من خالل تطبيع عالقاتها 
مع كوسوفو. وثمة درس مستفاد من كرواتيا تجدر اإلشارة 
إليه هنا. ففي عام 2005 كان االتحاد األوروبي يُِصّر على 
الدولية  الجنائية  المحكمة  مع  الكامل  التعاون  طلب  تحقيق 
ليوغوسالفيا السابقة قبل السماح لها ببدء المفاوضات. وقد 
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ثبت مدى عظم فائدة هذا األمر بالنسبة لكرواتيا في النهاية. 
فبمجرد التعامل مع األمر، اختفى تماماً عن الساحة السياسية 
المحلية. كذلك، الحل المستدام بالنسبة لكوسوفو سيكون مفيداً 
األجندة  إلى  القضية  عودة  تجنب  يمكن  حيث  لصربياً، 
السياسية بعد بضعة أشهر، بما يصرف االنتباه عن التحديات 
تخدم  ولم  بالركب.  للحاق  الدولة  تواجهها  التي  المهمة 
اإلشارات المبهمة التي يرسلها االتحاد األوروبي حتى وقتنا 
هذا صربيا بقدر كبير حتى اآلن. وهذا إنما يعكس االفتقار 
في  األعضاء  الدول  بين  كوسوفو  بشأن  موحد  موقف  إلى 
االتحاد األوروبي. لكن األمر بات واضحاً اليوم أن صربيا 
لن تتمكن من الحصول على عضوية االتحاد األوروبي بدون 
تغيير سياستها تجاه كوسوفو. إذ أن معارضة دولة واحدة من 
الدول األعضاء سيكون كافياً. من الواضح أن ذلك التقسيم 
يعتبر الغياً، بحيث يتوجب على صربيا القيام بحل براغماتي 
بشأن الحدود، كما عليها التوقف عن إعاقة مشاركة كوسوفو 
في  إذا رغبت صربيا  النهاية،  وفي  الدولية.  المنظمات  في 
الدخول إلى االتحاد األوروبي، فسيكون عليها تقديم اعتراف 

أو شيء قريب من هذا.
وجه  وعلى  األوروبي،  لالتحاد  بالنسبة  كله  هذا  يعني  ماذا 
االتحاد  في  األعضاء  الدول  لتلك  بالنسبة  الخصوص، 
نطاق  توسيع  من  المزيد  دعم  في  ترغب  التي  األوروبي 

االتحاد بجنوب شرق أوروبا؟
ال يمكن نكران أن مصداقية االتحاد األوروبي تعاني بسبب 
االنضمام.  بمعايير  لها  عالقة  ال  التي  العراقيل  من  سلسلة 

جدير بالذكر أن هذا األمر قد قلص بدوره من القوة الناعمة 
لالتحاد األوروبي وتأثيره في المنطقة. لذا يتحتم اآلن االلتزام 
بمبدأ النظام الحاكم الذي كان عاماًل أساسياً في نجاح الجولة 
التوّسعية الخامسة ولمكافأة التقدم. فجمهورية الجبل األسود 
بانتظار السماح لها ببدء محادثات االنضمام في شهر يونيو 
إذا  )حزيران). وينبغي أن ينطبق األمر ذاته على صربيا، 
مبادرة  طرح  جداً  مفيداً  سيكون  كذلك،  المعايير.  استوفت 
بين  االسم  على  النزاع  لحل  األوروبي  االتحاد  بقيادة  جادة 
اليونان ومقدونيا، ومن ثمَّ إرسال رسالة واضحة مفادها أن 
وبالنسبة  المنطقة.  تجاه  بالتزاماته  يفي  األوروبي  االتحاد 
لكوسوفو  للسماح  اللجنة  جهود  دعم  من  بد  فال  لكوسوفو، 
الحصول  بدون  انضمام حقيقية، حتى  تجاه عملية  بالتحرك 
باالتحاد  األعضاء  الدول  جميع  جانب  من  اعتراف  على 
الخيارات  من  مزيد  استكشاف  من  بد  ال  كما  األوروبي، 

األخرى. 
يتمثل في دعوة جميع دول  ثمة معيار إضافي وسهل أيضاً 
مقدونيا  المرشحة؛  الدول  فقط  وليس  البلقان،  غرب  منطقة 
وصربيا، كمراقبين للجزء األول من عملية فحص جمهورية 
هذا  يكون  سوف  كبيرة،  تكاليف  أية  فبدون  األسود.  الجبل 
مؤشراً على جدية االتحاد األوروبي بشأن مزيد من التوسع 
في المنطقة. كذلك سيكون هذا األمر محفزا لعشرات اآلالف 
العمل على هذه  المدنيين ممن سيكون عليهم  الموظفين  من 
العملية وإعطائهم فكرة واضحة بشأن ما يُتوقع منهم خالل 

السنوات القادمة. 
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 سورين كيل  
)Soeren Keil(

 محاضر
 جامعة كنيسة المسيح في كانتربري 

)Canterbury Christ Church University(

يُعد فهم عملية االنتقال إلى الديمقراطية في الدول التي حلت محل 
يوغوسالفيا السابقة ذا أهمية بالغة بالنسبة الندماج تلك الدول في 
االتحاد األوروبي فضاًل عن استقرارها بعد الصراعات العنيفة 
التي دارت رحاها خالل عقد التسعينات. تتمتع دول غرب البلقان 
بأهمية كبيرة بالنسبة لمنطقة البحر األبيض المتوسط، ذلك ألنها 
تربط جنوب شرق أوروبا بآسيا، ناهيك عن أن تطورها السياسي 
على مدار العقدين الماضيين كان محط اهتمام التركيز العالمي، 
حيث التفكك العنيف الذي لحق بيوغوسالفيا االشتراكية في أوائل 
التسعينات، وتدخل حلف شمال األطلسي "الناتو" )NATO) في 
كوسوفو )Kosovo) عام 1999، واالستقالل األحادي من 
جانب تلك المقاطعة الصربية السابقة عام 2008. وقد باتت هذه 
األمثلة تُستخدم مؤخراً كنماذج ناجحة للثورات الديمقراطية، إذ 
 Slobodan( ميلوسيفيتش  سلوبودان  نهاية  إلى  يشار 
Milosevic) كرئيس لصربيا عام 2000 نتيجة لمظاهرات 
حاشدة، وتعزيز وضع كرواتيا )Croatia) كدولة ديمقراطية 
بعد عام 1999، كمثالين لألنظمة السياسية التي تشهد تغيراً في 

.(Bieber 2011( شمال أفريقيا والعالم العربي

التطور السياسي لدول غرب البلقان منذ أوائل التسعينات

لقد أثرت التغيرات السياسية واالجتماعية الكبرى في أوروبا 
الشرقية خالل النصف الثاني من عقد الثمانينات على يوغوسالفيا. 
فقد شهدت البالد أزمة اقتصادية أعقبتها أزمة سياسية، ثم جاء من 
بعدها صعود سلوبودان ميلوسيفيتش إلى سدة الحكم في صربيا 
(Serbia). وفي أواخر الثمانينات، دارت نقاشات بين النخب 

اليوغوسالفية حول مستقبل الواليات االتحادية. وكان من الممكن 
تمييز تلك النخب إلى ُمعسكَرْين؛ أحدهما كان يمثله السلوفينيون 
في  الالمركزية  من  مزيد  بشأن  يجادلون  وكانوا  والكروات، 
وضمان  االقتصادية  األزمة  على  للتغلب  القرارات  صياغة 
االستقرار. أما المعسكر الثاني، فكان يضم ميلوسيفيتش وحلفاَءه 
في الجبل األسود بجانب اثنتين من المقاطعات الصربية المستقلة، 
وهما فويفودينا )Voijvodina) وكوسوفو، وكان جدالهم من 
أجل مزيد من المركزية للتغلب على األزمة االقتصادية. وبسبب 
من  كل  اختارت  عام 1990،  اتفاق حتى  إلى  التوصل  عدم 
سلوفينيا )Slovenia) وكرواتيا االستقالل، ثم تبعتهما بعد ذلك 
مقدونيا )Macedonia) والبوسنة )Bosnia) في السير على 
الدرب ذاته. وقد نجم عن ذلك اندالع أعمال العنف في سلوفينيا 
 Bosnia( وكرواتيا، في بادئ األمر، ثم في البوسنة والهرسك
يوغوسالفيا عن  زالت  وقد  and Herzegovina) الحقاً. 
الوجود عام 1991، لكن الموقف السياسي في المنطقة ظل غير 
واضح حتى عام 1995، وذلك حين تمكن اتفاق دايتون للسالم 
(Dayton Peace Agreement) من إنهاء الصراعات 
في كل من كرواتيا والبوسنة. وعلى إثر هذا االتفاق، تأسست 
خمس دول جديدة على األراضي اليوغوسالفية "سابقاً". وكانت 
هي سلوفينيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك ويوغوسالفيا )التي 
تضم حالياً صربيا والجبل األسود)، ومقدونيا. وقد أُعلِن استقالل 
الجبل األسود عام 2006، ثم سارت كوسوفو، التي كانت تديرها 
األمم المتحدة )UN) منذ عام 1999، على خطاها في عام 
2008. واليوم، نجد سبع دول قد حلت محل يوغوسالفيا السابقة 

– على الرغم من أن كوسوفو ليست عضواً في األمم المتحدة.
ُمغاير منذ  التي خلفت يوغوسالفيا على نحو  الدول  تطورت 
أسست  ففي حين  البالد.  التي شهدتها  العنيف  التقسيم  أحداث 
سلوفينيا حكومة ديمقراطية بصورة سريعة نسبياً ثم انضمت إلى 
االتحاد األوروبي )EU) عام 2004، وجدت بقية الدول صعوبة 
أكبر في إرساء دعائم الديمقراطية والتعافي من أحداث االنقسام 
والحرب. فقد ظلت كرواتيا تحت نظام حكم متسلط يرأسه فرانيو 
 1999 عام  وفاته  حتى   (Franjo Tudjman( تودجمان 

السياسة المتوسطية | تركيا − دول البلقان

بيان علة الجمود الديمقراطي في دول غرب البلقان
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الكرواتي" )HDZ) في  الديمقراطي  وخسارة حزبه "االتحاد 
انتخابات عام 2000. وفي العام ذاته تحتم على ميلوسيفيتش 
 .(Zakoek 2008( التنحي عن منصبه كرئيس ليوغوسالفيا
وحين تمكنت كرواتيا من تعزيز أواصر الديمقراطية واالنخراط 
في حوار أعمق مع ارتقاء المفاوضات مع االتحاد األوروبي 
بسالسة نسبياً، كان من الواضح أن انتقال صربيا إلى الديمقراطية 
يتم بصورة أكثر بطأً وأكثر تعقيداً. أما البوسنة، فقد استمر النزاع 
في  الدولية  األطراف  تواجد  استمرار  برغم  الحرب  بعد  فيها 
البالد، ولم يتم تنفيذ إصالحات كبيرة إال بعد عام 2000، وذلك 
عبر فرضها من جانب الممثلين الدوليين. وبالنسبة لمقدونيا، فقد 
البلقان. وفي عام  بقيت على هامش األحداث في دول غرب 
اليونان  1993 ظلت مسألة وجودها محل تشكك من جانب 
عامي 2000  في  عنيفة  اضطرابات  اندلعت  كما  وبلغاريا، 
و2001 بين االنفصاليين األلبان وقوات األمن المقدونية. ومع 
أن هذا لم تنتُج عنه حرٌب شاملة، فقد ظل كيان الدولة هشاً كما 
استمر وجود الحساسية في العالقات بين األعراق. ولم يساعد 
النزاع المستمر مع اليونان على االسم في تعزيز كيان الدولة أو 
إحراز تقدم في عملية انضمام مقدونيا إلى االتحاد األوروبي. أما 
الجبل األسود "مونتيغرو" )Montenegro)، التي أصبحت 
مستقلة عام 2006، فقد مّرَت بعملية مهمة في سبيل االستقرار 
والتمكين، حيث ُمنحت وضع الدولة المرشحة لالنضمام إلى 
االتحاد األوروبي في ديسمبر )كانون األول) 2011، بعد خمس 
سنوات فقط من استقالل البالد. وقد ظلت كوسوفو، التي أعلنت 
استقاللها من جانب واحد عن صربيا عام 2008، تناضل لنيل 
االعتراف الدولي والسيطرة الداخلية على أراضيها. ومع التوصل 
)شباط)  فبراير  في  وكوسوفو،  بين صربيا  مبدئي  اتفاق  إلى 
في  كوسوفو  وتمثيل  الحدود  على  السيطرة  بشأن   ،2012
المنظمات اإلقليمية، ظلت الدولة تعاني من الضعف على المستوى 

الهيكلي كما واصلت االعتماد على المساعدة الدولية. 

بيان أسباب قصور التقدم والتمكين على الصعيد 
الديمقراطي في دول غرب البلقان

ثمة عدد من األسباب التي يُعزى إليها ركود عملية التحول 
الديمقراطي في دول غرب البلقان. وسوف نتناول منها ثالثة 
التاريخي،  اإلرث  أهمية  وهي؛  القسم،  هذا  في  أسباب 
د في عدد من الدول، باإلضافة  والقصور في االستقالل الموطَّ
قامت  التي  الدول  في  الدولية  لألطراف  المريب  الدور  إلى 

على أنقاض يوغوسالفيا السابقة.
الدولة  بناء  عملية  في  محورياً  دوراً  التاريخي  اإلرث  يلعب 
 .(Linz and Stepan 1996( واالنتقال إلى الديمقراطية

وقد قيل إن أحد أسباب تعزيز الديمقراطية وتمكينها في دول 
أوروبا الشرقية والوسطى بسرعة نسبياً يتمثل في أهمية اإلرث 
الحكم  مع  السابقة  التجارب  هنا  به  ويُقصد  لها،  التاريخي 
تلك  الديمقراطي بعد عام Offe 1997( 1918). ولم تكن 
المزايا متوفرة لدى دول يوغوسالفيا السابقة على اإلطالق. وفي 
حين أن يوغوسالفيا األولى، التي تأسست في أعقاب الحرب 
العالمية األولى عام 1918، كانت تعقد االنتخابات الحرة على 
نحو منتظم، إال أن النظام السياسي نفسه كان يوَصم بالهيمنة على 
صربيا ضمن الدولة الجديدة، وبعد عام 1928 قام الملك الصربي 
في  السياسي  الصراع  كان  كذلك،  ملكية.  ديكتاتورية  بتدشين 
يوغوسالفيا األولى، كما كان الحال في السنوات الالحقة خالل 
فترة وجود يوغوسالفيا االشتراكية بعد الحرب العالمية الثانية، 
يركز على العالقة فيما بين الشعوب المختلفة داخل الدولة وأيضاً 
عالقتها بالدولة ذاتها. وفي حين أن يوغوسالفيا األولى كانت 
اإلداري  النظام  في  الصرب  على  الهيمنة  بممارسة  تمتاز 
والسياسي، كانت يوغوسالفيا الثانية تركز بقدر أكبر على نموذج 
و1974   1963 دستوري  عقب  السيَّما  القوى"،  "توازن 
السياسية تركز على  النقاشات  لقد كانت   (Ramet 1992)
العالقات ما بين األعراق والمساواة الوطنية وتقاسم السلطة. ولم 
يكن هناك أي تطورات فيما يتعلق بقيام نظام حزبي تعددي وسط 
الطيف اليساري – اليميني التقليدي، لذا لم يكن األمر مفاجئاً حين 
بجميع  األولى  الحرة  االنتخابات  في  القومية  األحزاب  فازت 
الجمهوريات اليوغوسالفية خالل عام 1990. ولكن، حتى يومنا 
هذا، تفتقر العديد من الدول إلى النظام الحزبي الذي يركز على 
الفصل التقليدي بين مبادئ المحافظة والليبرالية واالشتراكية/
الديمقراطية االشتراكية. وبدال من ذلك، ظل النظام الحزبي في 
نحو  تمثل، على  التي  القومية  األحزاب  هيمنة  تحت  البوسنة 
حصري، البوشناق )المسلمون البوسنيون) والصرب والكروات. 
أما صربيا، ففيها تناقض حاد بين القوى المحافظة المتطرفة 
 (DS( واألحزاب األكثر اعتداالً، خصوصاً الحزب الديمقراطي
التابع للرئيس بوريس تاديتش )Boris Tadic). ومع ذلك، لم 
يحدث حتى وقت قريب جداً أن حددت تلك األحزاب مكانها ببطء 
داخل الطيف اليساري – اليميني، وظلوا جميعاً متحدين بشأن 
القضية السياسية المركزية؛ أال وهي وضع كوسوفو. شهد النظام 
الحزبي، في الجبل األسود، تطوراً هو اآلخر طوال فترة االنقسام 
العرقي، حيث ظهر الحزب الديمقراطي الشتراكيي الجبل األسود 
 ،(Milo Djukanovic( التابع لميلو ديوكانوفيتش (DPS)
ويمثل مواطني الجبل األسود بشكل أساسي، فيما تمثل أحزاب 
المعارضة الرئيسية الصرب في الجبل األسود. وغالباً ما كانت 
تلك األحزاب القومية تركز على جني المكاسب ألنفسها. جدير 
بالذكر أن التمييز الذي كان يطال الجماعات العرقية المختلفة 
واألقليات كان يمثل سمة أساسية في عدد من الدول، وكان يُشار 
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إليه على أنه أحد األسباب الرئيسية للعنف في كوسوفو خالل 
عامي 1998 و1999، وفي مقدونيا أيضاً خالل عام 2001. 
تمثل هيمنة األحزاب العرقية أيضاً سمة أساسية أخرى لألنظمة 
السياسية بدول غرب البلقان. إذ تظل عدة دول في حالة من النزاع 
على الصعيدين الداخلي والخارجي. فقد ظلت البوسنة والهرسك 
في حالة من الُسبات، حتى إن البوسنيين الصرب هددوا بعقد 
 Republika( استفتاء على استقالل جمهورية صرب البوسنة
Srpska) )وهم الكيان ذو األغلبية الصربية في البوسنة) في 
مناسبات عدَّة. وفي الوقت ذاته، أقام البوسنيون الكروات أشكااًل 
من الحكم الذاتي غير الشرعي عام 2000 ثم مرة أخرى خالل 
عام 2011، وهذا لشعورهم بممارسة التمييز ضدهم داخل الدولة 
البوسنية. أما في كوسوفو، فقد ظلت التوترات في أوجها بالمنطقة 
الشمالية، حيث أقام صرب محليون حواجز على الطرق ومتاريس 
لتجنب دخول جميع الممثلين في حكومة كوسوفو، فضاًل عن 
الخدمات األمنية والمجتمع الدولي. ويطالب المواطنون الصرب 
في كوسوفو الشمالية بإعادة دمجهم في صربيا، وال يعترفون 
بكوسوفو كدولة مستقلة. جدير بالذكر أنهم يتلقون الدعم في ذلك 
من صربيا، التي ترفض أيضاً إعالن كوسوفو استقاللها بصورة 
أحادية الجانب. وبرغم ذلك، فقد قامت الحكومة الصربية مؤخراً 
ببعض التحركات المهمة للتوصل إلى اتفاق مع كوسوفو، على 
بكوسوفو  االعتراف  من  الصرب  الممثلين  امتناع  من  الرغم 
رسمياً. وبالتحول إلى مقدونيا، فقد شهدت البالد ارتفاعاً جديداً في 
التوترات العرقية بين المقدونيين اإلثنيين والمقدونيين األلبان. 
وترتبط هذه التوترات بالنزاع حول االسم بين مقدونيا واليونان، 
الذي أدى إلى اعتراض اليونان على انضمام مقدونيا إلى حلف 
"الناتو" وسد جميع أبواب عملية ضمها إلى االتحاد األوروبي. 
يشعر المقدونيون األلبان بإحباط متزايد تجاه الحكومة المقدونية 
وخطابها الذي يمتاز بالنبرة القومية المتزايدة. إذ يحاولون إعادة 
 Ohrid Framework( التفاوض بشأن اتفاق أوهريد اإلطاري
Agreement) أحياناً، كما يطالبون باالستقالل اإلقليمي لأللبان 
المتواجدين في مقدونيا، وهو األمر الذي رفض االتفاق اإلطاري 
منحهم إياه رفضاً واضحاً. وبسبب عدم توطيد أركان هذه الدول 
واستمرار النزاعات فيها على الصعيدين الداخلي والخارجي، 
بين  العالقات  قضايا  على  متركزاً  بها  السياسي  العمل  يظل 
األعراق، ويمكن النظر إلى هذا الوضع كلعبة محصلتها تساوي 
صفر. عالوة على ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن البوسنة وكوسوفو 
في  السلطة  تقاسم  صور  من  مختلفة  أنواعاً  تطبق  ومقدونيا 
أوضاعها المؤسسية، مما يعمل على تطويل أمد صياغة القرار 
 Bieber and( ويزيد من عدد المعارضين داخل المنظومة
Keil 2010). يتطلب الحكم الديمقراطي في المجتمعات متعددة 
القوميات رغبة في العيش معاً والتوصل إلى قرارات توافقية. 
ولكن بسبب وجود تاريخ من العنف بين األعراق، فضاًل عن بقاء 

الشواهد على الحروب األخيرة في المنطقة، ال تتوفر هذه الرغبة. 
السياسة  ثقافة  في  نقص  وجود  نستنتج  أن  يمكننا  وبالتالي، 

الديمقراطية في العديد من الدول بمنطقة غرب البلقان.
وقد بدا االفتقار إلى الثقافة السياسية، الذي يسهل اتخاذ قرارات 
ديمقراطية كما يعمل على إيجاد التسامح والتسويات، بدا أكثر 
وضوحاً من خالل الدور المتناقض لألطراف الدولية في المنطقة. 
إذ تلعب تلك األطراف الدولية، السيَّما ممثلو االتحاد األوروبي 
والواليات المتحدة، دوراً جوهرياً في عملية صياغة القرار وحل 
النزاعات في عدد من الدول. فقد حظى الرئيس تاديتش والحزب 
الديمقراطي التابع له بدعم االتحاد األوروبي وفازا في االنتخابات 
الصربية خالل عام 2008، وكان ذلك يعود بشكل أساسي إلى 
تمكنهما من زعم إسناد التقدم في عملية االنضمام إلى االتحاد 
األوروبي كنجاح لهما. وقد نتج عن ذلك أن أصبح تاديتش أهم 
األطراف الفاعلة في النظام السياسي الصربي، حيث كان قد قام 
بتغيير توازن النظام البرلماني. وفي البوسنة وكوسوفو، كان ثمة 
ممثلين دوليين بإمكانهم التحكم في التشريع واالعتراض عليه، 
ناهيك عن إقالة مسؤولين محليين إذا اعترضوا على توجيهات 
المجتمع الدولي. وقد تم القيام بتلك األمور على نحو موسع، بشكل 
خاص في البوسنة بعد عام 2000، بهدف توطيد مركزية الدولة 
وتقوية المؤسسات البوسنية الكبرى. ولكن أدى هذا إلى ظهور 
ثقافة االستقالل، حيث كانت األطراف المحلية تُخفق في االتفاق 
على أي من القرارات ألنهم يعتمدون على األطراف الدولية 
التخاذ تلك القرارات نيابة عنهم. ومنذ توقف المجتمع الدولي عن 
التدخل في الشؤون البوسنية عام 2006، دخلت الدولة في حالة 
التدخالت  عن  الدولية  األطراف  امتنعت  وفيما  الجمود.  من 
الموسعة في كوسوفو، استمر سياسيو البالد في االعتماد على 
الدعم الدولي لفقدانهم الشرعية واحتكار السلطة بجميع أنحاء 
كوسوفو. كذلك، يلعب ممثلو االتحاد األوروبي دوراً محورياً في 
مقدونيا، حيث أنهم الوسطاء األساسيون بين األطراف المقدونية 
واأللبانية. ومع تلك التدخالت من جانب األطراف الدولية، لم 
يحدث أي توطيد ألركان الدول أو القوى الديمقراطية في تلك 
البالد. وبدالً من ذلك، ظهرت ثقافات استقاللية جديدة وتغير في 
العالقات مع السلطة وتكليفات غير ديمقراطية كنتائج عكسية 

لتطور هياكل الحكم الديمقراطي وثقافة السياسة الديمقراطية. 

مستقبل دول غرب البلقان: الحرب وبناء الدولة واالتحاد 
األوروبي

بما أن الحكم الديمقراطي واحترام حكم القانون وحماية األقلية هي 
العناصر األساسية في معيار االنضمام إلى االتحاد األوروبي، 
فيمكن القول بأن المزيد من دمج دول غرب البلقان من شأنه أن 
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يؤدي بشكل تلقائي إلى توطيد ركائز الحكم الديمقراطي. ومع 
هذا، تعتبر عملية تطور ثقافة سياسية ديمقراطية عملية طويلة 
األمد. والواقع أنه يمكن االستدالل بعملية دمج كرواتيا على أن 
إلى  لالنتقال  وسيلة  يكون  أن  يمكن  األوروبي  االتحاد  دخول 
الديمقراطية بدرجة أكبر. ومع ذلك، فإن التطورات في رومانيا 
)الفساد) والمجر )حرية الصحافة) تبين أنه حتى الديمقراطيات 
األكثر استقراراً في أوروبا الشرقية والوسطى تواجه تحديات في 
اآلونة األخيرة. إن مفتاح توطيد أركان الديمقراطية في منطقة 
يوغوسالفيا السابقة يتمثل في التركيز على مجتمع مدني انتقادي 
قادر على محاسبة المسؤولين وتوفير تعليم سياسي وبدائل سياسية 
للعامة. لهذا، ينبغي على منظمات المجتمع المدني أن تكون في 
بؤرة توجيه مساعدات االتحاد األوروبي، وعليها أيضاً االنخراط 
بشكل مباشر في عملية ضم تلك الدول إلى االتحاد األوروبي. 
عالوة على ذلك، ال بد من حل النزاعات المحورية في المنطقة، 
البوسنية  الدستورية  كالموقف بين صربيا وكوسوفو واألزمة 
ومعضلة االسم بين مقدونيا واليونان في أسرع وقت ممكن. يمكن 
لالتحاد األوروبي وغيره من األطراف الدولية لعب دور مثمر 
في حل هذه النزاعات، لكن عليهم التوصل إلى اتفاقات تقبلها 
جميع األطراف المعنية. فهذا األمر من شأنه ضمان استقرار هذه 
االتفاقات وتطبيقها. وإذا أخفقت جهود توطيد ركائز الديمقراطية 
بدول غرب البلقان، التي تمثل الفناء الخلفي ألوروبا فعاًل، فقد 
البحر األبيض  بالنسبة لمنطقة  يؤدي هذا إلى عواقب وخيمة 

المتوسط والعالم أجمع.
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إن إشكالية فرص التوظيف بالنسبة للشباب )من 15 إلى 24 
عاًما) في بلدان جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط آخذة 
في االتساع منذ عشرات السنين حتى أنها تحولت إلى سبب 
الندالع ثورات "الربيع العربي". فليس أمراً بسيطاً أن تكون 
موجة االحتجاجات قد بدأت بإضرام خريج جامعي تونسي 
شرطية  مع  مشاجرة  أعقاب  في  جسده،  في  للنار  شاب 
بخصوص نشاطه "غير الرسمي" كبائع متجول. فاستمرار 
وتفاقم صعوبات اندماج الشباب في سوق العمل خالل العقود 
األكثر  – خاصة  الشباب  بين  عميقاً  قلقاً  ولّد  قد  األخيرة 
يستطع  لم  القائم  االجتماعي  والتماسك  والمجتمع.  تأهياًل – 
المترتب  للشباب  المعيشية  الظروف  تدهور  أمام  الصمود 
التهميش  هذا  العمل.  سوق  من  األمد  طويل  استبعاد  على 
االقتصادي تم تعزيزه بشعور أكثر حدة بالتهميش االجتماعي 
والسياسي. وفي الواقع، فإن االنفتاح على العالم عبر وسائل 
اإلعالم، وبشكل خاص تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
قد غيّر من تطلعات األجيال الشابة في بلدان جنوب وشرق 
البحر األبيض المتوسط حول وظيفة المجتمع والدور الذي 
يمكن أن تلعبه فيه. ونتيجة لذلك فإن الفجوة الجيلية مع الكبار 

والسلطات العامة والمتغلغلة بشكل تقليدي، قد تعمقت إلى حد 
الصدام في تونس ومصر.

وعلى الرغم من أن معظم بلدان جنوب وشرق البحر األبيض 
تبلغ  من  فإن  الديموغرافي،  بتحولها  مرت  قد  المتوسط 
تعداد  أكثر من نصف  مثّلوا  قد  أقل من 25 سنة  أعمارهم 
هو  ما  ضعف  تقريبا  يشكل  ما  وهو   ،2010 في  سكانها 
المتوسط  األبيض  للبحر  الشمالية  الضفة  بلدان  في  موجود 
المدى  الشباب عاماًل حاسماً على  فإذا كان حجم   .(26%)
البعيد في هذه البلدان، فهو يشكل مصدراً للصعوبات الكبرى 
الديموغرافي، وإن  النمو  فإن  الواقع  العمل. وفي  في سوق 
كان أضعف مما كان عليه خالل العقود الماضية، سيواصل 
اإلثقال على سوق العمل. ووفقاً لتوقعات األمم المتحدة فإن 
سكان مجمل بلدان جنوب وشرق البحر المتوسط سيزدادون 
بنسبة الربع منذ اآلن وحتى عام 2030. سيشكل الشباب إذن 
نحو 70 مليون نسمة في مقابل 55 مليون حالياً. يفترض 
هذا المنظور إذن أن تكون سوق العمل قادرًة على استيعاب 
هذه الماليين اإلضافية من األشخاص خالل العقدين القادمين. 
ويضاف على هذا التأثير الديموغرافي تأثير معدالت النشاط. 
وفي الحقيقة فإن بلدان جنوب البحر المتوسط وشرقه تتصف 
بمعدالت النشاط االقتصادي األضعف في العالم )الشكل رقم 
نشاط  بمعدالت  أساسي  بشكل  مرتبطة  النتيجة  وهذه   .(14
المرأة التي تقل بنسبة %25 في معظم بلدان جنوب وشرق 
ومع   .52% يبلغ  عالمي  متوسط  مقابل  المتوسط،  البحر 
ارتفاع معدالت االلتحاق بالمدارس ومتوسط مستوى التعليم 
)أنظر أعاله)، فإننا يجب أن نشهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدل 
معدل  فإن  المثال،  سبيل  وعلى  بالمنطقة.  المرأة  نشاطات 
للمتعلمات دون  بالنسبة  يبلغ 15%  تركيا  المرأة في  نشاط 
مستواهن  لمن  إلى 75%  يرتفع  هو  فيما  الثانوي،  التعليم 
التعليمي فوق الثانوي. وبإبرازه لدينامية السكان، يتوقع بالن 
(Blanc) في عام 2011، أن بلدان جنوب وشرق البحر 
المتوسط ستكون بحاجة لخلق 34 مليون وظيفة جديدة منذ 
اآلن وحتى 2030 فقط لتحافظ على معدالت النشاط والبطالة 

االقتصاد واإلقليم | الهيكل اإلنتاجي وسوق العمل

شباب الخريجين في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا:
طاقة معطلة في طوابير انتظار التوظيف
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في مستواياتها الحالية. أما إذا كان الهدف هو توفير وظيفة 
لكل الواصلين الجدد لسوق العمل، فإن هذا الرقم ال بد أن 
يتضاعف ثالث مرات. والتحدي ليس كمياً فقط، ولكنه كيفي 
العالي  التعليم  المتزايدة من خريجي  لمواجهة األعداد  أيضاً 

التي تشهدها بلدان جنوب وشرق البحر المتوسط.

ارتفاع متزايد في مستوى تعليم الشباب

إن الجيل الجديد من شباب دول جنوب وشرق البحر األبيض 
المتوسط يتميز بحصوله على مستوى مرتفع نسبياً من التعليم. 
في الواقع، وبعد تكريس العديد من الموارد للتعليم االبتدائي 
والثانوي بين عامي 1960 و1990، فإن بلدان هذه المنطقة، 
منذ منتصف التسعينات، قد ارتفع بها االلتحاق بالتعليم العالي 
هذا  فإن  كتونس،  الدول،  لبعض  وبالنسبة  الثانوي).  )فوق 
ألف   100 من  مرتفعاً  مرات،  أربع  تضاعف  قد  االلتحاق 
طالب إلى أكثر من 400 ألف عام 2010. وفي الجزائر فإن 
التطور كان ملحوظاً أيضاً، فقد ارتفع عدد الطالب من 300 
ألف عام 1995 إلى 1.1 مليون في 2010. وبالنسبة للتعداد 
وشرق  جنوب  بلدان  في  الطالب  أعداد  فإن  للسكان،  الكلي 
نسب  إلى  حالياً  تصل  المغرب)  )باستثناء  المتوسط  البحر 
يمكن مقارنتها بنسب الضفة الشمالية للمتوسط، بين 3200 
في  االرتفاع  هذا  مواطن.  ألف   100 لكل  طالب  و4000 

أعداد ُطالب التعليم العالي يترجم بوصول كثيف للخريجين 
إلى  وتركيا يصل  في مصر  فإنه  العمل. وهكذا،  إلى سوق 
سوق العمل كل عام أكثر من 400 ألف خريج جديد. ويصل 
وتونس  المغرب  وفي  ألف،   150 إلى  الجزائر  في  الرقم 
يقترب من 70 ألف. األمر يتعلق بتوفير وظائف تتناسب مع 
المؤهالت والتطلعات، وعلى مستوى الرواتب وشروط العمل 
لهؤالء الخريجين الجدد، وذلك لصالح اقتصادات هذه البلدان، 

حتى ال يتعرضوا لمخاطر تدهور موقفهم في سوق العمل.

شباب الخريجين في مواجهة البطالة الجماعية

بالنسبة  العمل هو وضع حرج  الشباب في سوق  إن وضع 
إسرائيل،  باستثناء  المتوسط،  األبيض  البحر  بلدان  لمجمل 
بمعدالت للبطالة تتراوح بين %25 و%45 )الشكل 15). 
ولذا، وبسبب وزنهم الديموغرافي الكبير، فإن الشباب يمثلون 
في بلدان جنوب وشرق البحر المتوسط )باستثناء إسرائيل) 
بين ثلث و%60 من العاطلين )الشكل 16)، فيما هم يشكلون 
من %17 إلى %20 في بلدان الضفة الشمالية. وهذه النسبة 
تتجه نحو االرتفاع مع األزمة االقتصادية التي تمس الشباب 
تخص  التي  الهيكلية  المشكلة  تفاقم  والتي  خاص،  بشكل 
االنتقال من النظام التعليمي إلى سوق العمل. هذ الوضع من 
البطالة الجماعية بالنسبة للشباب يشكل العائق الرئيسي لبلدان 

معدالت النشاط في مناطق العالم المختلفةالشكل 14
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جنوب وشرق البحر المتوسط، لما لذلك من تبعات هامة على 
الشباب  وعالقة  األجيال  بين  والتوازن  االقتصاد  دينامية 
كما  كبيرة  سياسية  أصداء  له  تكون  أن  ويمكن  بالمجتمع، 

أظهرت أحداث "الربيع العربي".

الشباب والعالقة المقلقة بين التعليم والبطالة

البحر  وشرق  جنوب  بلدان  في  الشباب  بطالة  مشكلة  إن 
المتوسط، وال سيما شباب الخريجين، وإن كانت قد تفاقمت 

معدالت البطالة وفقاً للمجموعات العمرية )2010(الشكل 15
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ولكن  ظرفية  مشكلًة  ليست  أنها  إال  الحالية،  األزمة  مع 
العمل  لعروض  المدعوم  النمو  فإن  الواقع  وفي  هيكلية. 
للخريجين في بلدان جنوب وشرق المتوسط ال يلبي الطلب 
البطالة  فإن معدالت  لذلك،  ونتيجة  العمل.  الديناميكي على 
لشباب الخريجين الجامعيين قد ارتفعت في العقد األول من 
األلفية بالنسبة لمعظم بلدان جنوب وشرق المتوسط. ونالحظ 
عالقة متنامية بين معدالت البطالة ومستوى التعليم )الشكل 
تدفع  قد  أنها  لدرجة  للقلق  مثيرة  النتائج  وهذه   .(17 رقم 
في  لالستثمار  والجماعية  الفردية  الحوافز  حول  للتساؤل 
رأس المال البشري. وفي الواقع، وعلى المستوى الفردي، 
للحصول على وظيفة  الدراسية ضامنة  الشهادة  تعد  لم  فلو 
وراتب أكثر ارتفاعاً، فإن االستثمار في رأس المال البشري 
فإن  الكبير،  االقتصاد  مستوى  وعلى  فائدة.  ذا  يكون  لن 
إلى  يؤدِّ  لم  ما  مناسباً  يكون  لن  التعليم  على  العام  اإلنفاق 
أفضل  وتبنٍّ  )التحديث  منه  المتوقعة  اإليجابية  المخرجات 
للتطور التقني) للنمو على المدى البعيد. وعلى العكس، فإننا 
نالحظ في بلدان الضفة األوروبية عالقة سلبية بين مستوى 
البطالة  معدالت  فإن  إسبانيا  ففي  البطالة.  ومعدالت  التعليم 
معدالت  هي ضعف  االبتدائي  التعليم  ذوي  من  لألشخاص 
البطالة لدى خريجي التعليم العالي. وبإمكاننا أيضاً أن نبرز 
التعليم  خريجي  بين  البطالة  معدالت  حيث  فرنسا،  حالة 
العالي أقل ثالث مرات منها لدى األشخاص ذوي مستوى 

التعليم االبتدائي.

معدالت البطالة المرتفعة لشباب الخريجين: ما التفسير؟

إن ارتفاع معدالت البطالة لخريجي التعليم العالي يعكس عدم 
من  الرغم  على  وذلك  للمؤهلين،  وظائف  خلق  في  كفاية 
)بمتوسط  المنطقة  في  المعززة  االقتصادي  النمو  معدالت 
%5 سنوًيا). وهذه النتيجة األخيرة تشير إلى أن العالقة بين 
الوظائف  المحلي وصافي خلق  الناتج  معدالت نمو إجمالي 
مكاسب  في  فقير  نظام  بسبب  ضعيفة  عالقة  هي  المؤهلة 
اإلنتاجية الكلية للعوامل )Blanc et al., 2007). ولتفسير 
ضعف المكاسب اإلنتاجية في بلدان جنوب وشرق المتوسط، 
فإن من أهم العوامل في ذلك هو الوزن الكبير للقطاع العام، 
القطاع  لوظائف  المضافة  القيمة  محتوى  ضعف  كذلك 

الخاص.

قطاع عام شديد الحضور

للخريجين  الرئيسي  الَمنفذ  العام  القطاع  شكل  فقد  تاريخياً، 
الرغم  المتوسط. وعلى  بلدان جنوب وشرق  في  الجامعيين 
في  العام،  القطاع  نحو  المؤهلة  الوظائف  انحراف  أن  من 
المقام األول هو أقل إنتاجية من القطاع الخاص، وهو دون 
إنه  إال  الطويل،  المدى  لديناميات  بالنسبة  األمثل  المستوى 
يؤمن نوًعا من التماسك االجتماعي بين الشباب والمجتمع. 

معدالت البطالة وفقاً لمستوى التعليم )2010*، من عمر 15 عاًما فما فوق(الشكل 17
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* آخر سنة متوفرة.
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ولكن ذلك العقد االجتماعي قد تفكك ببطء تحت تأثير تطور 
مزدوج. فمن ناحية، وكما وصفنا سابقاً، فإن أعداد الخريجين 
سريعاً ما ارتفعت، في حين أن التوظيف في المصالح العامة 
بلدان جنوب وشرق  فإن  الواقع  انخفض. وفي  أو  تباطأ  قد 
المتوسط قد التزمت في تيار التسعينات، تحت ضغوط برامج 
التكيف الهيكلي بسياسات الخصخصة وتحرير اقتصاداتها، 
فإن  المغرب،  في  ومثاًل  جمة.  مالية  صعوبات  وواجهت 
اإلجمالي  التوظيف  في  العام  وشبه  العام  القطاع  حصة 
نقطة   2.5 بمعدل  انخفضت  قد  الخريجين)  غير  )متضمناً 
مئوية بين عامي 1999 و2010. وفي مصر، حيث للقطاع 
العام وزن أكبر بكثير، فإن االنخفاض قد بلغ أربع نقاط بين 
بين  نقاط  ست  كان  تونس  وفي  و2004،   1995 عامي 
عامي 1997 وKocoglu, 2011( 2003). إن جاذبية 
تفسرها عدة مزايا مرتبطة  للخريجين  بالنسبة  العام  القطاع 
الضمان  في  والحق  محمية  )وظيفة  العمومي  بالتوظيف 
جنوب  دول  حالة  وفي  للتقاعد).  مميز  ونظام  االجتماعي 
في  عنها  المرتفعة  الرواتب  ميزة  تضاف  المتوسط  وشرق 
القطاع الخاص. والفارق في المغرب هو جد كبير بمتوسط 
هذه  الخاص.  القطاع  رواتب   75% بنسبة  يفوق  رواتب 
استراتيجية  على  تؤثر  الرواتب،  فارق  وبالذات  المزايا، 
االحتياطية،  رواتبهم  بتغيير  لألفراد  وظائف  عن  البحث 
تجزئة سوق  إلى  يؤدي  ما  للخريجين، وهو  وبشكل خاص 

العمل.

دماج جيل من الشباب المتعلم يتطلب تطوير  واإ
قطاع خاص رسمي يجب أن يتوجه بدوره نحو 

مشاريع تحفز صعود أنشطة تحقق قيمة 
مضافة عالية كالتكنولوجيا الحديثة

تونس  في  الجامعيين  الخريجين  إدماج  حول  البحث  ويُبرز 
الموقف   (Ben Halima et al., 2011(  2004 عام 
"المزدوج" لشباب الخريجين. فالخريجون ممن توظفوا، بعد 
18 شهراً من حصولهم على شهادة التخرج، يتمتعون على 
قدم المساواة ، بمتوسط رواتب أعلى ممن التحقوا بأعمال في 
القطاع الخاص. وهذه الميزة في الرواتب تستند على إدماج 
حملة الماجستير، وهم يشكلون نصف خريجي الجامعة في 
االلتحاق  الماجستير في مسابقة  ينجح حملة  تونس. وعندما 
وبشكل  وظيفة،  على  يحصلون  فإنهم  العامة،  بالوظائف 
براتب شهري "مرتفع". وفي  الحكومي،  التعليم  في  خاص 
وضع  في  يصبحون  إما  فإنهم  المسابقة،  في  اإلخفاق  حالة 
في  "ضعيف"  براتب  وظيفة  على  يحصلون  أو  البطالة، 

لباقي  القطاع الخاص وفي األغلب غير الرسمي. وبالنسبة 
الخريجين، ال يجد الباحثون فرقاً محسوساً في الرواتب بين 
القطاعين العام والخاص. وهذه النتيجة الثانية تبين أن القطاع 
بالنسبة  الرواتب،  مستوى  على  جذاب،  غير  الخاص 

للخريجين.
القطاع  في  الوظائف  ندرة  من  المكون  المزيج  فإن  وهكذا، 
تكّون  إلى  أدى  قد  الخريجين  عدد  في  سريع  ونمو  العام، 
"طوابير انتظار" طويلة. فشباب الخريجين في دول جنوب 
عن  للبحث  استراتيجيات  داخل  سيكونون  المتوسط  وشرق 
دخل بالحصول على وظيفة عمومية، وقد يبتعدون بذلك عن 
نشاطات أكثر إنتاجية للنمو. وبناء على ذلك، وعكس التيار، 
تسمح  عمومية  دراسية  تخصصات  يختارون  الشباب  فإن 
بالحصول على وظيفة عمومية. وبمجرد تخرجهم ينتظرون 
حيث  من  توقعاتهم  مع  تتناسب  وظيفة  البطالة  وضع  في 
األصلح  هو  العام  القطاع  وحيث  العمل،  وشروط  الرواتب 
البطالة  مخاطر  يواجهون  اإلخفاق،  حالة  وفي  لتوفيرها. 
طويلة األمد التي يمكن أن تتحول إلى بطالة "تهميش". وعلى 
سبيل المثال، في المغرب، فإن معدالت البطالة طويلة األمد 
والتي تصل إلى %44 بالنسبة لغير الخريجين، ترتفع إلى 
%77 بالنسبة لخريجي التعليم العالي: متوسط فترة البطالة 
متوسط  يبلغ  تونس  وفي  مقابل 24 شهراً.  يبلغ 40 شهراً 
فترة البطالة 28 شهراً بالنسبة لخريجي التعليم العالي، مقابل 
بالنسبة لغير الخريجين. وفوق ذلك، فإن غالبية  19 شهراً 
هم من  العالي  التعليم  لفترات طويلة من خريجي  العاطلين 
يعكس صعوبة  ما  وهو  األولى،  للمرة  العمل  عن  الباحثين 
االنتقال من مرحلة الجامعة إلى سوق العمل. وهذه المشكلة 
المتعلقة بطول فترة البطالة لدى شباب الخريجين هي مشكلة 
مركزية من نواح كثيرة. أواًل فإن ابتعاد الشباب عن سوق 
وغير  تكلفة  أكثر  للتوظف  للعودة  مبادرة  كل  يجعل  العمل 
الذي  البشري  المال  رأس  إهالك  معه  يجّر  ما  وهو  أكيدة. 
يشكل الورقة األساسية في سوق العمل، ويمكنه أن يصرف 
األجيال المستقبلية عن االستثمار في التعليم ويشجعهم على 

الهجرة.

التحول الصعب نحو اقتصاد المعرفة

إن البنية اإلنتاجية القتصادات دول جنوب وشرق المتوسط 
ال تزال ملتفتة نحو قطاعات ذات حاجة ضعيفة لليد العاملة 
والسياحة  والخدمات  )الزراعة  العالية  المهارات  ذات 
والصناعة ذات المحتوى التكنولوجي الضعيف). في تونس 
على سبيل المثال فإن نسبة %90 من الوظائف في قطاع 
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تشكل  بينما  التنفيذ،  عمال  من  تتشكل  والمالبس  النسيج 
الكوادر نسبة أقل من %5 من الوظائف. والقطاع الخاص 
في دول جنوب وشرق المتوسط ال يخلق وظائف للمؤهلين 
بشكل كاف الستيعاب التدفقات الكبيرة للخريجين الجدد. في 
أول عقد من األلفية، خلقت تونس نحو 30 ألف وظيفة سنوياً 
لكل  وظيفة  ألعطاء  عف  الضِّ يلزم  كان  ولكن  للخريجين. 
بين  التواؤم  عدم  إن   .(Kocoglu, 2011( جديد  خريج 
العمل تفسر إذن، من وجهة  العرض والطلب على  دينامية 
خريجي  لدى  البطالة  لمعدالت  الكبير  االرتفاع  كمية،  نظر 

الجامعات.

وفي نفس الوقت، فإن التزايد السريع 
لمعدالت بطالة الخريجين في العقد األول 

من األلفية يبرز أن هذه الطاقات غير 
للبطالة  كاف، ومتروكة  بشكل  ُمستَغلة 

و"التهميش"

المؤهلة يتطلب  بالعمالة  اقتصاد أكثر ثراًء  التحول نحو  إن 
من  جيل  وإدماج  هامة.  انتقالية  وفترات  هيكلية  سياسات 
الشباب المتعلم يتطلب تطوير قطاع خاص رسمي يجب أن 
يتوجه بدوره نحو مشاريع تحفز صعود أنشطة تحقق قيمة 
لهذا  الطبيعية  والنتيجة  الحديثة.  كالتكنولوجيا  عالية  مضافة 
القطاع غير  انخفاض وزن  البنية اإلنتاجية هي  التوسع في 
الرسمي الذي يحتل مكانا كبيراً في اقتصادات بلدان جنوب 
وشرق المتوسط )يصل إلى %50 من العمالة غير الزراعية 
في المغرب ومصر). وبدون هذا التعديل نحو زيادة اإلنتاج، 
التعليم لن يُترجم إلى مكاسب  التطور السريع لمستوى  فإن 

إنتاجية كبيرة، بل سيعوق النمو على المدى الطويل.
إن عدم التواؤم بين عروض العمل للخريجين والطلب ممكن 
فالتعليم  التعليم؛  وجودة  محتوى  طريق  عن  أيضاً  تفسيره 
الجامعي قد يكون مفتوحاً على تعليم عمومي ُمستبعداً التعليم 
تكون  قد  جودته  فإن  أخرى،  ناحية  ومن  والعلمي،  التقني 
منخفضة نسبياً )Martin, 2009). إن الشركات تبحث عن 
البلدان ذات معدالت  كفاءات، والشهادة الجامعية، في حالة 
إلى  يشير  الذي  العامل  ليست  للخريجين،  المرتفعة  البطالة 
الكفاءة ومستوى اإلنتاجية في الشركة. نحن نشهد إذن إخفاق 
كمية،  ذو طبيعة  األول  تأثيرين.  للشهادة عبر  الدال  التأثير 
وهو مرتبط باالرتفاع السريع ألعداد خريجي التعليم العالي. 
فالحصول اليسير، أو الذي يفترض أرباب العمل أنه كذلك، 
يؤدي إلى نزع سريع لقيمة الشهادة ويلغي التأثير ذا الداللة 

جودة  يخص  الثاني  والتأثير  بالشهادة.  المرتبط  اإليجابية 
التعليم والكفاءات المتطلبة لتحصيله. فلو كان أرباب العمل 
مقتنعين بأن الحصول على الشهادة محل التساؤل ال يكشف 
ال  فإنهم  للفرد،  المحتملة  "اإلنتاجية"  عن  معلومة  أي 
يستطيعون استخدام الشهادة كمعيار النتقاء المرشحين للعمل. 
وهذه النتيجة ستكون أقوى عندما تكون األعداد مركزة في 
العمل  مناصب  تنوع  فإن  الواقع،  وفي  معينة.  تخصصات 
المتاحة في سوق العمل يتطلب بالتالي تنوعاً في الكفاءات. 
إن أحد تحديات السياسات التعليمية المستقبلية هو تغيير فكرة 
الخاص  القطاع  في  بالذات  الشهادات،  عن  العمل  أرباب 

الرسمي، إلعادة االعتبار للداللة التي يثيرها التعليم.

سياسات نشطة للتوظيف موجهة للشباب

مشاكل  المتوسط  وشرق  جنوب  بلدان  حكومات  أدركت 
توظيف شباب خريجي الجامعات، فاتخذت منذ بداية األلفية 
إجراءات للمساعدة ولدعم إدماجهم. هذه اإلجراءات تتضمن 
الحكومات  نفذت  البداية،  في  المختلفة.  البرامج  من  مزيجاً 
هت جيداً، ستسمح  سياسات لدعم توظيف الشباب، التي إذا ُوجِّ
للشباب بالعثور على مكان في سوق العمل. هذا النوع من 
المفاجئة  بالتأثيرات  المعروفة  بالمشكلة  اإلجراءات يصطدم 
بتأثير  وكذلك  الشركات،  على   (windfall effects)
المجموعة  بين   (substitution effect( اإلحالل 
فإن  ذلك،  الفئات. وفوق  وباقي  البرامج  المستهدفة من هذه 
مع  باالختفاء  مهددة  النظام  هذا  مثل  يخلقها  التي  الوظائف 
انتهاء الدعم. وهناك سياسات أخرى عمومية تحاول تحسين 
التدريب المهني للشباب لتسمح لهم بالحصول على خبرة في 
الشركات. ولكن، التدريب غير كاف كضمان للحصول على 
وظيفة، فال تزال هناك حاجة لخلق وظائف جديدة. وحاولت 
العمل،  عن  العاطلين  رصد  تحسين  أيضا  الحكومات 
لمساعدتهم في البحث عن عمل أو تطوير وظائف حكومية 
سياسات  فإن  النهاية،  وفي  العامة.  المصالح  في  "شابة" 
مع  للتجاوب  معرضة  المشروعات  إنشاء  في  المساعدة 
وتطلعات  جديدة،  عمل  فرص  لخلق  االقتصاد  احتياجات 
الشباب لالستقالل والحرية. هذه السياسات النشطة للتوظيف 
التونسي.  النموذج  لم تلَق سوى نجاح محدود. ويُظهر ذلك 
فالشباب ممن تلقوا دورة في إطار برنامج "تربص اإلعداد 
فإن  آخرين،  بخريجين  مقارنًة   ،(SIVP( المهنية"  للحياة 
متوسط معدالت البطالة بينهم أقل بنسبة طفيفة )%30 مقابل 
%36) وبمعدل أضعف لإلدماج في وظيفة بعقد دائم )22% 
أرباب  على  المفاجئ  التأثير  أضفنا  وإذا   .(28% مقابل 
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الدعم،  سياسات  مع  التعاقد  عند  دائماً  حاضر  فهو  العمل، 
فالعالقة بين اإلنفاق والفاعلية لهذا اإلجراء ال تبدو مناسبة 
للغاية. وفوق ذلك، فإن السياسات النشطة للتوظيف تستهدف 
للشباب من غير  أقل  مكاناً  وتترك  بشكل خاص  الخريجين 

المؤهلين، مما يجعل موقفهم أكثر صعوبة.

خاتمة

بلدان  في  االقتصادية  للتنمية  هامة  طاقة  يشكل  الشباب  إن 
مستوى  حيث  من  يزدادون  فهم  المتوسط،  وشرق  جنوب 
التعليم. وفي نفس الوقت، فإن التزايد السريع لمعدالت بطالة 
الخريجين في العقد األول من األلفية يبرز أن هذه الطاقات 
غير ُمستَغلة بشكل كاف، ومتروكة للبطالة و"التهميش". ولكي 
تتحقق هذه الطاقات، فمن الضروري وجود مقاربة منهجية 
للمشكلة بغرض وضع إجراءات هيكلية. تلك اإلجراءات يجب 
باالستجابة  الظرفية  السياسات  من  أبعد  هو  لما  تذهب  أن 
للموقف الُملح عن طريق خلق وظائف عمومية أو وظائف 
مؤقتة مدعومة ومخصصة للشباب. األمر يتعلق بشكل خاص 
بتحسين محتوى العرض في التعليم )باستهداف قواعد مشتركة 
للكفاءات) وتحسين جودته ليناسب احتياجات االقتصاد بشكل 
أفضل. وبدعم األنشطة الخالقة للوظائف المؤهلة لترقية النظام 
اإلنتاجي على مستوى المحتوى التكنولوجي وجودة المنتج، 

ودعم إنشاء المشاريع االبتكارية بآليات ميسرة للتمويل.
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في  السياحة  قطاع  وبقوة على  العربية سلباً  الثورات  أثرت 
المتوسط  األبيض  البحر  حوض  وشرق  جنوب  دول 
(SEMCs)1، والتي واجهت كلها انخفاضاً في عدد السياح 
المتوسط  في   20% من  أكثر  إلى  يصل  الوافدين – بفاقد 
لمجمل المنطقة دون اإلقليمية2. هذه الحركات غير المسبوقة 
التي أضيفت إلى سلسلة أحداث إقليمية أخرى مقلقة )هجوم 
مراكش، والحرب في ليبيا، واألزمة السورية)، لم تكف عن 
تحذير السائحين األوروبيين الذين كانوا قد تراجعوا بأعداد 
لقضاء  للمتوسط  األبيض  للبحر  الشمالية  الضفة  إلى  كبيرة 
إجازاتهم. إن تكرار االضطرابات في الشرق األدنى وعدم 
الثقة حيال قدرات الحكومات الجديدة في مصر وتونس وليبيا 
على تأمين عملية التحول الديمقراطي، يهدد بإطالة العزوف 

عن التوجه نحو جنوب البحر األبيض المتوسط.
وفي البلدان التي تشّكل السياحة في المتوسط نسبة %10 من 
إجمالي ناتجها المحلي ومن عمالتها، فإن هذه األزمة تبدو جد 
خطيرة، وتجعل من عودة السائحين تحدياً اقتصادياً في المقام 
وقد  ذاته.  حد  في  هدفاً  ليس  النشاط  استعادة  ولكن  األول. 
قطاع  في  الهيكلية  اإلخفاقات  عن  لتكشف  الثورات  جاءت 
المتكيف  غير  الحكم  من  سنوات  أضعفته  الذي  السياحية 
مجال  في  للتنمية  متجددة  فرص  توفير  على  وغيرالقادر 
التوظيف واالستثمار. بطبيعة الحال، فإن نمو عدد السائحين 

النمط  ولكن  األخيرة،  السنوات  في  ذروته  بلغ  قد  القادمين 
السياحة  غلبة  الثورات:  فيه  تُشكك  ما  هو  نفسه  السياحي 
السوق األوروبية وعدم  الشاطئية واالعتماد على  الجماعية 
يشكل  ما  وهو  السياحية،  التنمية  في  المناطق  بين  المساواة 
ضعفاً لسياحة جنوب المتوسط غير المتوازنة. وفي الساعة 
حركة  المتوسط  وشرق  جنوب  دول  معظم  بدأت  التي 
الدمقرطة، فإن نقاط الضعف هذه ترسم التحديات الرئيسية 

التي تواجهها القطاعات في هذه البلدان.

أهمية السياحة في اقتصادات دول الجنوب

يشكل  ما  دولية، وهو  مليون زيارة سياحية  نحو 300  مع 
ثلث إجمالي السياحة الدولية، فإن البحر األبيض المتوسط هو 
عمالقة  حضور  وفي  العالم.  في  األولى  السياحية  المنطقة 
السياحة بالضفة الشمالية )فرنسا وإسبانيا وإيطاليا)، تتحصل 
بلدان جنوب وشرق المتوسط على حصة ضئيلة من اإلجمالي 
مكانة  البلدان  لتلك  فإن  أخرى  ناحية  ومن  مليون).   50)
مميزة في السياحة اإلقليمية على مستوى النمو. خالل الفترة 
النمو  معدل  متوسط  بلغ  و2010،   2005 عامي  بين  ما 
نسبة 8%.  البلدان  تلك  إلى  الوافدين  الزوار  لعدد  السنوي 
وبالمقارنة، فإن دول أوروبا المتوسطية، باستثناء تركيا، قد 
الجنوب  فرض  الفترة.  نفس  في  بلغ 1%  متوسطاً  سجلت 
في  للنمو  رئيسي  كقطب  األلفية  من  األول  العقد  في  نفسه 

السياحة المتوسطية. )أنظر الجدول رقم 8).
ويظل مستوى النمو السياحي في بلدان جنوب وشرق البحر 
األبيض المتوسط متفاوتاً. فالضفة الجنوبية تجمع بلداناً كبيرة 
سياحياً  مغلقة  بلدان  مع  ومصر)  والمغرب  )تونس  سياحياً 
)الجزائر وليبيا). ومن ناحية أخرى، فإن تدفق السياح إلى 

االقتصاد واإلقليم | الهيكل اإلنتاجي وسوق العمل

تحديات السياحة في منطقة البحر األبيض المتوسط

1 المقصود بدول جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط كل البلدان غير األوروبية الواقعة على شاطئ المتوسط باستثناء تركيا: المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر واألردن وإسرائيل واألراضي 

الفلسطينية ولبنان وسوريا.
2 المصدر: UNWTO World Tourism Barometer, Volume 10، يناير )كانون الثاني) 2012. الحسابات من إعداد المؤلف.
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واألراضي  وإسرائيل  ولبنان  )سوريا  األدنى  الشرق  بلدان 
الفلسطينية) يمر بدورات من التقلب وفقا لألزمات السياسية 
في  النمو  نحو  ميل  هناك  كان  وإن  المنطقة،  بها  تمر  التي 
مجملها. وفي السنوات األخيرة كان المغرب ومصر واألردن 
 9% بلغ  سنوي  نمو  بمتوسط  الجنوبية  الضفة  أبطال  هم 
بالنسبة لعدد الزوار و%10 بالنسبة لعائدات السياحة الدولية 
في الفترة من 2005 إلى 2010. أما تونس، رائدة النمو 
أداًء في  فقد كانت األضعف  الجنوبية،  الضفة  السياحي في 

المنطقة.
على  قوي  باعتماد  المتوسط  جنوب  في  السياحة  وتتصف 
األفواج األوروبية، التي تشكل في المتوسط نحو %60 من 
يمثل في كل  الدولية. هذه األفواج تغذي اقتصاداً  الزيارات 
يجعل  ما  وهو  واالستثمار،  للتوظيف  هاماً  موقعاً  مكان 
السياحة ليست هدفا لالستراتيجيات االقتصادية. وفي عشية 
الربيع العربي، كان القطاع يسّجل 3.8 مليون وظيفة مباشرة 
في جنوب وشرق المتوسط بنحو %7 من إجمالي العمالة، 
و8.5 مليون وظيفة غير مباشرة، أي نحو %15 من إجمالي 
النشاط  في  رهيب  هبوط  إلى  الثورات  أدت  وقد  العمالة3. 
السياحي بالمنطقة، ُمعّرضة أحد االقتصادات األكثر حيوية 

واستراتيجية في الضفة الجنوبية للخطورة.

تأثير الثورات العربية على السياحة

غير  وتأثيره  السياحي  للنشاط  المتقاطعة  للطبيعة  نظراً 
المباشر على القطاعات األخرى، فإنه سيكون من الصعب 

تقييم تأثير الربيع العربي على السياحة في جنوب المتوسط 
الزيارات  النخفاض  األولية  األرقام  لنا  تتيح  ولكن  بدقة. 
الخسائر  مدى  نرى  أن   2011 في  السياحية  والعائدات 
سّجل  فقد   ،2010 بـعام  فمقارنة  الثورات.  على  المترتبة 
الزيارات  في  انخفاضاً  ومصر  تونس  الثوريان،  البلدان 
الدولية ُقّدر بـ %31 و%33 وانخفاضاً في عائدات السياحة 
في  وشرقاً،  التوالي.  على  و26%  بـ 51%  ُقّدر  الدولية 
واألزمة  المصرية  الثورة  لتبعات  ووفقاً  األدنى  الشرق 
السورية، حدث انخفاض في الزيارات الدولية بنسبة 41% 
فقط  األردن.  في  و16%  بلبنان،  و24%  سوريا،  في 
وشرق  بجنوب  الوحيدتان  الدولتان  هما  والمغرب  إسرائيل 
تدفقات  نمو  على  حافظتا  اللتان  المتوسط  األبيض  البحر 
و1.6%   0.6%( البطء  شديد  كان  وإن  الدولية،  السياحة 

على التوالي).
هذه  سببتها  التي  المالية  الموارد  في  الصعوبات  وبخالف 
الخسائر، فقد صاحبها أيضاً تدمير لعدة آالف من الوظائف. 
الوضع  العربي  الربيع  فاقم  فقد  القريب  المدى  وعلى 
ولكن  اندالعه.  في  سبباً  كان  الذي  االجتماعي  االقتصادي 
التأثير العميق لألحداث سيقاس عبر تعافي قطاع السياحة في 
النشاط  استعادة  أن  يبدو  الصدد،  هذا  وفي  الثائرة.  البالد 
تنتعش أكثر على الضفة الشمالية عنها في الضفة الجنوبية. 
وفي الواقع، ليست فقط الدول التي شهدت اضطرابات هي 
من اتخذت اإلجراءات الالزمة، كتعزيز األمن في المناطق 
السائحين  لطمأنة  إعالمية  حمالت  وتنظيم  السياحية 
األوروبيين، ولكن، وعلى الرغم من كل شيء لم يتم أي فعل 
عدائي ضد السائحين في قمة الموسم الذي تلى الثورات. إن 

.TSA Research, World Travel and Tourism Company (WTTC( :3 المصدر

قطاعات السياحة في بلدان جنوب البحر األبيض المتوسطالجدول 8

عدد السياح األجانب1 
إيرادات السياحة الدولية1 )بماليين الدوالرات(الوافدين )باآلالف(

 مناصب العمل بقطاع السياحة2 
خسائر السياحة1 في 2011)باآلالف في 2010(

 20052010

معدل النمو 
السنوي المركب 

 )AAGR(
2010-200520052010

معدل النمو 
السنوي المركب 

 )AAGR(
عدد الوظائف المباشرة2010-2005

عدد الوظائف غير 
المباشرة

انخفاض نسبة التوافد 
في 2011

انخفاض إيرادات 
السياحة في 2011

144319125.79477n/an/a354698n/an/aالجزائر

25.7-33.2-86081405110.372061252811.716773683مصر

17.7-15.7-320045577.332004341311.24130321األردن

191628037.91342747686.83852590.6n/aإسرائيل

24.4n/a-1140216813.72553180127.69119426لبنان

n/a34n/a25060n/a2751n/an/aليبيا

607792888.85461067207.8381518061.64.6المغرب

40.7n/a-585985467.841944619024.92305772سوريا

50.7-30.7-637869021.59214326454.3256531تونس

األراضي 
الفلسطينية

88522n/a119522n/an/an/a-11.7n/a

n/a%22-37688547%277114485810.60%34709507837.91المجموع
1 منظمة السياحة العالمية )UNWTO).2 مجلس السفر والسياحة العالمي )WTTC) وحساب السياحة الفرعي )TSA). (AAGR) معدل النمو السنوي المركب. )n/a) غير متوفرة.
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والسياح   (tour operators( السياحيين  الُمشغلين  تردد 
األفراد في العودة إلى الضفة الجنوبية ربما يفسر أفضل واقع 
أن الثورات العربية بداًل من أن تثير تعاطف وترحاب الدول 
األوروبية، فقد دخلت سريعاً في الجدل حول التهديد اإلسالمي 
الذي من المفترض أنه يخيم على العالم العربي. إن األزمة 
في  اإلسالمية  األحزاب  وانتصار  الشاملة  االقتصادية 
حيال  أقامت  قد  والمصرية  والمغربية  التونسية  االنتخابات 
الجنوب نوعاً من عدم الثقة، والتي تم تدعيمها من قبل وسائل 
المحلية،  الحوادث  بعض  طريق  وعن  األوروبية  اإلعالم 
التأثير  إن   .2012 بشتاء  سيناء  في  سائحين  كاختطاف 
المتخيل للثورات يجعل من عودة الثقة أحد التحديات الكبرى 

للمرحلة االنتقالية.

الثورات تكشف إخفاق نمط سياحي

قبل الثورات بزمن طويل، خلصت العديد من التشخيصات 
المتوسط.  جنوب  في  بالسياحة  هيكلي  إخفاق  هناك  أن  إلى 
على الرغم من تنوع األوضاع ومستويات النمو السياحي في 
بلدان جنوب وشرق المتوسط، فإنها جميعاً تمثل عيباً متماثاًل: 
تخص  التي  الفجوة  هذه  السياحي.  العرض  تنوع  ضعف 
طبيعة العرض )أنماط ونطاق المنتجات) أكثر من توزيعها 
الجغرافي، وهي ال ترتبط فقط بشكل السياحة التي شجعتها 
التي تهيكلت بها مناطقها  بالطريقة  الدول، ولكن أيضاً  هذه 

السياحية.
البحر  وشرق  جنوب  دول  معظم  وضعت  االستقالل  بعد 
للتنمية  استراتيجية  خدمة  في  السياحة  المتوسط  األبيض 
خالل  الدولية  السياحة  صعود  سياق  وفي  االقتصادية. 
السبعينات كان هدف هذه الدول هو تحسين خلق الوظائف 
الخدمية وجذب المزيد من النقد األجنبي واالستثمارات إلى 
نمط  حددت  قد  الماكرواقتصادية  المقاربة  هذه  أراضيها. 
لخلق  األفضلية  أعطت  والتي  البالد،  لهذه  السياحية  التنمية 
محطات سياحية كبيرة ولعروض المنتجعات والتسويق عن 
طريق الرحالت الجماعية. إن التوجه نحو السياحة الجماعية 
جعلها  الذي  للحد  اعتمدته،  التي  للدول  بالنسبة  نجاحاً  كان 
الشواطئ  سياحة  في  السوق  من  هامة  حصة  على  تحصل 
األوروبية، وهو ما ساهم في التنمية االجتماعية االقتصادية 
والبحر  وأغادير  التونسي  )الساحل  الساحلية  للمناطق 
األحمر..الخ). ولكن تشكيل عرض بهذا التخصص قد جر 
أيضاً نتائج سلبية على المستوى البنيوي. أواًل، هناك اإليقاع 

الموسمي القوي للسياحة الذي يتم تعويضه بالعمالة المؤقتة، 
تطوير  وصعوبة  لالستثمارات،  الضعيفة  العائدات  وهناك 
قطاع سياحي حقيقي )التدريب وتوسعة عروض الخدمات). 
المنافسة  فإن  العرض،  في  تنّوع  وجود  لعدم  نظراً  ثانياً، 
اإلقليمية قد سببت حرباً في األسعار بين الوجهات المختلفة 
في جنوب المتوسط، والتي تحت ضغط الُمشّغلين السياحيين 
سعت إلى تقليل أسعار بيع اإلقامات السياحية في المنتجعات. 
وفي النهاية، فإن المنتج الذي ينتمي لهذا الشكل من السياحة 
يظهر أنه أقل تناسباً مع تطور السياحة الدولية، حيث الطلب 
"الجيوب  في  اإلقامات  نحو  طريقه  يأخذ  األصالة  على 
األداء  بمحدودية  ينتهي  هذا  التكيّف  عدم  إن  السياحية"4. 
النطاق  في  )االنخفاض  السياحي  القطاع  نمو  على  والقدرة 

وارتفاع التسرب السياحي، الخ..).
إن البنية المناطقية في سياحة جنوب المتوسط هي إشكالية 
من  يزيد  الشواطئ  على  السياحي  النشاط  فَتركز  بدورها، 
بالبالد.  الداخلية  المناطق  حساب  على  التنمية  في  التفاوت 
ومن ناحية أخرى، فإن الحاجة لجذب الزبون األوروبي قد 
قادت بلدان الضفة الجنوبية إلى تحسين بنية "نقاط الدخول" 
دوراً  المطارات  تطوير  لعب  حيث  السياحية،  ألراضيها 
رئيسياً. وقد بُنيت السياحة في جنوب المتوسط حول أقطاب 
المستقرة )مراكش وجربة  اإلقامة  لسياحة  كبيرة مخصصة 
وشرم الشيخ)، والتي اجتذبت لفترة طويلة تقريباً كل األفواج 
واالستثمارات السياحية. هذا التوجه للنشاط باالقتصار على 
وظيفة  من  باالنتفاع  للبالد  يسمح  لم  معينة،  كبيرة  وجهات 
على  متكامل  عرض  غياب  في  ألنه  السياحي،  التخطيط 
الكبيرة  المراكز  بين  المساحات  فإن  الوطني  المستوى 
والمناطق الداخلية للبالد تظل مناطق سيئة التخطيط مقطوعة 
عن نقاط توجه السائحين، وبالتالي غير قادرة على اجتذابهم.
ومع استثناءات قليلة، فإن بلدان جنوب وشرق المتوسط لم 
كانت  التي  والتطوير  والتجزئة  التكيف  سياسات  إذن  تنّفذ 
ستسمح لها بتعزيز جاذبيتها السياحية. وبالتأكيد، ستعطي لها 

التغيرات السياسية الفرصة لتبني استراتيجيات جديدة.

أي سياحة بعد الثورات العربية؟

إن أزمة الربيع العربي قد كشفت عن تقادم األنماط السياحية 
المؤسسة على االستبداد االجتماعي وعلى تقديم عروض ال 
الظروف  السياح  يواجه  ال  وحيث  باألراضي،  لها  عالقة 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي يتطور فيها السكان 

4 إن مصطلح "الجيوب السياحية" يعني المساحات المغلقة كبعض الفنادق – النوادي، والتي تخضع للرقابة في مناخ مؤمن ومكرس حصرياً للسائحين وللموظفين ممن يقومون على خدمتهم. أنظر:

.FrEitaG Tilman G. "Enclave Tourism Development: For Whom the Benefits Roll?", Annals of Tourism Research 21, 538-554 (1994(
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المحليون. ويجعلنا تحرير القوى االجتماعية والثقافية في بلدان 
جنوب المتوسط نتنبأ بأن ذلك النموذج لن يعيش خالل عملية 
الدمقرطة. فالتحدي الكبير لدول جنوب وشرق البحر األبيض 
المتوسط في قطاع السياحة يكمن إذن في قدرة هذه البلدان في 

المزاوجة بين التحول الديمقراطي والتحول السياحي.
ويتطلب التحول السياحي في بلدان جنوب وشرق المتوسط 
وإذا  السياحة.  اقتصاد  في  وتحديثاً  تغيراً  األول  المقام  في 
التحرر  ستعزز  الديمقراطية  التحوالت  أن  افترضنا 
الكلي5،  باالقتصاد  واسعة  إصالحات  واعتماد  االقتصادي 
فإن الثورات العربية ستفتح آفاقاً إيجابية للغاية للوصول إلى 
المدى  على  البلدان  هذه  في  المستدامة  السياحية  التنمية 
المتوسط والطويل. هذا التغير يتطلب إعادة تخطيط الحوكمة 
للمنافسة  المعيقة  الممارسات  السياحية، وفرض حظر على 
)الفساد والمحسوبية) وتقاسم أفضل للنفوذ بين الفاعلين في 
التنمية السياحية )القطاعان العام والخاص والمجتمع  مجال 
المدني والسكان المحليون). وفي بعض التكوينات )في تونس 
والمغرب على سبيل المثال) فإن الالمركزية اإلدارية يمكن 
قطاعات  تحرير  ومواصلة  األولوية.  له  هدفاً  تكون  أن 
بشكل  الحالة  وهي  عنها.  غنى  ال  أيضاً  تبدو  استراتيجية 
خاص مع النقل الجوي، حيث أصبح تحريره أمراً ضرورياً 
مع تنامي التدفقات السياحية، ومع واقع صعود النقل منخفض 
الذي  المغرب،  تجربة  إن  العالم.  في   (low-cost( التكلفة 
 (Open Skies( "المفتوحة اتفاقية "السماوات  وّقع على 
الصدد  هذا  في  تشكل   ،2006 عام  األوروبي  االتحاد  مع 

نموذجاً للنجاح.
وتشهد الرغبة في التحرر التي أظهرتها الطبقات المتوسطة 
إلى  الدخول  على  الشعوب  هذه  طاقة  على  الثورات  خالل 
من  يجعل  الديمقراطي  التحول  فإن  ولهذا  الترفيه.  مجتمع 
تنمية السياحة أمراً ال غنى عنه في هذه البلدان. وسيسمح لها 
أن  حيث  السياحي،  االقتصاد  وتقوية  بتثبيت  التطور  هذا 
الداخلية  األزمات  تجاه  حساسية  أقل  الداخلية  السياحة 
والخارجية، وأقل تقلباً من السياحة الدولية. فاألفواج المحلية 
هي أفضل توزعاً في الزمان )أقل موسمية) والمكان )عودة 
أهل الحضر إلى أماكنهم األصلية)، والسائحون المحليون هم 
بشكل عام مستهلكون أفضل للعرض المحلي، الذي يتوصلون 
إليه بسهولة أكبر )اللغة والثقافة وبالتخاطب المباشر). ومن 
الوطني  المشروع  تخدم  الداخلية  السياحة  فإن  أخرى  ناحية 
للفضاء  المحليين  السكان  حيازة  على  تشجع  هي  ما  بقدر 
السياحي، وتخفف التوترات الناجمة عن احتالل الفضاء من 
قبل السائحين األجانب. ونفس الحجج من الممكن أن نسوقها 

بتنوع  تسمح  قد  والتي  جنوب – جنوب،  للسياحة  للترويج 
األفواج وتعزيز التكامل اإلقليمي في المغرب العربي بشكل 
الجزائريين  السائحين  خاص، حيث يقضي عدة ماليين من 

والليبيين بالفعل إجازاتهم في تونس.
وفي النهاية، فإن الضرورة االجتماعية واالقتصادية الناتجة 
عن الربيع العربي والحاجة لدعم خلق الوظائف بأي تكلفة 
السياحية.  للتنمية  البيئية  المخاطر  أهمية  بتراجع  تهددان 
البلدان، حيث  هذه  في  اإليكولوجية ضرورية  القيود  وتظل 
الشواطئ  وعلى  البيئة،  على  مقلقة  آثار  الجماعية  للسياحة 
واالستهالك  الخرسانة  واستعمال  )المخلفات  خاص  بشكل 
المفرط لموارد المياه وتهديد النظام البيئي) ومن ناحية أخرى 
خطيرة  آثاراً  القادم  القرن  في  سيجلب  المناخي  التغير  فإن 
على الفضاء المتوسطي، بارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة 
هذه  البحر.  مياه  لمنسوب  وارتفاع  األمطار  في  وانخفاض 
التدفقات  حجم  وعلى  الوجهات  على  ستؤثر  التطورات 
مصادر  وتندر  الحرارة  موجات  ستزداد  حيث  السياحية، 
هذه  وفي  الخصوص.  وجه  على  وليبيا  مصر  في  المياه، 
مواجهة  في  الخضراء  التكنولوجيا  تبنّي  فإن  الظروف، 
التغيرات المناخية هو أمر ال يمكن استبعاده من قبل بلدان 
جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط. ولكن في قمة أزمة 
ذات  للمخاطر  تكون  األولويات  فإن  السياحي،  االستثمار 
المدى القريب، وهو ما يهدد بتحجيم قدرة صنّاع القرار على 

اختيار هذه االستراتيجيات االستباقية والمكلفة غالباً. 

خاتمة

إن الوضع الناجم عن الربيع العربي يتطلب من بلدان جنوب 
المتوسط أن تُطور استراتيجيات قطاعية مبتكرة بغرض تنويع 
االستثمارات، والعروض والعمالة السياحية، وتوزيع أفضل 
في  الجديدة  الحكومات  تستغرق  لم  وما  السياحية.  ألسواقها 
االنشقاقات واالنتظار، فإن سقوط األنظمة االستبدادية يجب أن 
في  السياحي  القطاع  ودمقرطة  مستوى  لرفع  فرصة  يكون 
بلدانها، بتشجيع إنشاء ممارسات مؤسسية صحية وباالستماع 
والسكان  والخاص  العام  )القطاعين  الفاعلين  كل  لصوت 
المحليين والمجتمع المدني) والدفاع عن مصالحهم. وبالنظر 
إلى المطالب التي رفعتها الشعوب العربية والتغيرات الهيكلية 
الطفيفة التي بدأت، فإن فقط هذا النوع من التوجه المبني على 
عملية  تصاحب  أن  السياحية  للتنمية  يسمح  قد  اآلراء  توافق 

التحول الديمقراطي في هذه البلدان، والعكس بالعكس.

 Galal Ahmed and rEiFFErs Jean-Louis (eds.(. Towards a New Med Region: Achieving Fundamental Transitions, FEMISE Report :5 في هذا الموضوع انظر

on the Euro-Mediterranean Partnership، أكتوبر )تشرين األول) 2011.
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 د. صحبت كاربوز  
)Dr. Sohbet Karbuz(
مدير شعبة الهيدروكربونات
 المرصد المتوسطي للطاقة 

 ،)Mediterranean Observatory for Energy( 
)Nanterrre( نانتير

إن منطقة شرق البحر األبيض المتوسط في طريقها لتصبح 
منطقة هامة الستخراج الغاز الطبيعي. وإذا تم تطوير موارد 
بشكل  تُغير  قد  فإنها  مناسبين،  وطريقة  وقت  وفق  المنطقة 
البحر  منطقة  في  أوسع  نطاق  على  الطاقة  كبير من وضع 
التغلب  الموارد  هذه  تطوير  وسيتطلب  المتوسط.  األبيض 
على العديد من المعوقات ذات التبعات الجيوسياسية. ويعطي 

هذا المقال نبذة حول التطورات األخيرة.

شرق البحر األبيض المتوسط: منطقة ناشئة الستخراج 
الغاز الطبيعي

إن منطقة شرق البحر األبيض المتوسط، دون شك، موطن 
بلدان  أن  رغم  الهيدروكربونية،  الموارد  من  هائلة  لكمية 
عليه.  العثور  في  متباطئة  كانت  عدا مصر،  فيما  المنطقة، 
وفي حين كانت مصر هي الرائدة في اكتشاف الغاز في حقل 
أبي قير البحري عام 1969، لم يبدأ الحفر في أعماق المياه 
البحر  شرق  في  جديدة  آفاق  ُفتحت  حيث   2000 عام  إال 
اليوم، تم اكتشاف أكثر من 2000 مليار  المتوسط. وحتى 
في  المصري  الساحل  قبالة  الطبيعي  الغاز  من  مكعب  متر 
لم  المتوسط  البحر  شرق  منطقة  أن،  غير  المتوسط.  البحر 

تُستكشف بعد ولديها إمكانيات جيدة الحتياطيات إضافية. 
المتحدة مسحاً  الواليات  أجرت  )آذار) 2010،  مارس  في 
مكتشف  غير  مورد  وجود  بإمكانية  يتعلق  تقييم  عن  أسفر 
البحر  شرقي  الشام  بالد  حوض  منطقة  في  والغاز  للنفط 

المتوسط. وتغطي المنطقة أراٍض في البحر، بما فيها التي 
وقبرص.  وسوريا  ولبنان  وإسرائيل  غزة  لقطاع  تنتمي 
وحسب الدراسة، تقدر موارد النفط وسوائل الغاز الطبيعي 
(NGLs) غير المكتشفة القابلة لالستخالص تقنياً في حوض 
بالد الشام بحوالي 5.3 مليار برميل. على أي حال، األمر 
غير  الهائلة  الكميات  هو  هاماً  الحوض  هذا  يجعل  الذي 
المكتشفة من موارد الغاز الطبيعي التي تقدر بحوالي 3.450 

مليار متر مكعب.
وبعد شهرين، في مايو )أيار) 2010، أصدرت هيئة المسح 
الجيولوجي األمريكية )USGS) تقييماً آخر. وكان لمنطقة 
السواحل  وقبالة  النيل  دلتا  تشمل  التي  النيل،  دلتا  حوض 
يحتوي  الدراسة،  وحسب  المتوسط.  البحر  في  المصرية 
متر  مليار   6.320 بنحو  يقدر  ما  على  النيل  دلتا  حوض 
مكعب من الغاز الطبيعي غير المكتشف القابل لالستخالص 
تقنياً و7.6 مليار برميل من النفط وسوائل الغاز الطبيعي، 
النفط  من  المؤكد  الحالي  االحتياطي  من  بكثير  أكثر  وهذا 
والغاز في مصر. وحتى اآلن، يقدر بكونه أضخم مورد في 
منطقة البحر المتوسط. وعلى الرغم من أن بعض االكتشافات 
ساحل  قبالة  ضحلة  أعماق  على  للغاز  المتواضعة  القليلة 
إسرائيل وقطاع غزة )نوا، ماري - ب وغزة البحري) قد زاد 
االهتمام بالصناعة ما بين 1999 و2000، فإن اكتشافين 
على نطاق واسع منذ عام 2009، تمار )Tamar) في عام 
اللذين   2010 عام  في   (Leviathan( وليفياثان   2009
يحتويان بما يقدر بنحو 260 مليار متر مكعب و480 مليار 
متر مكعب من الغاز القابل لالستخالص على التوالي)، قد 
خاصة حوض  وبصفة  المتوسط،  البحر  شرق  منطقة  فتحا 
بالد الشام، كمنطقة غاز جديدة في المياه العميقة. كانت تلك 
عامي  بين  العميقة  المياه  في  الغاز  اكتشافات  أكبر  الحقول 
2001 و2010. وعندما تقترن هذه الحقول مع غيرها من 
اإلكتشافات األقل حجماً )مثل دولفين )Dolphin) وداليت 
(Dalit) وتانين )Tanin) يكون مجموع ما تم اكتشافه في 
حوالي   2012 )آذار)  مارس  خالل  وغزة  إسرائيل  مياه 

االقتصاد واإلقليم | العالقات التجارية

موراد الغاز الطبيعي في شرق البحر األبيض المتوسط: 
التحديات والفرص
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840 مليار متر مكعب من الغاز. في ديسمبر )كانون األول) 
2011 تلقت منطقة شرق البحر المتوسط المزيد من األخبار 
 Noble( السارة. فقد أعلنت شركة نوبل إينرجي األمريكية
Energy)، التي اكتشفت معظم الحقول سابقة الذكر، عن 
اكتشافها لحقل غاز ضخم )قبرص أ Cyprus A) الذي يقع 
على الجانب الجنوبي الشرقي من قبرص، وعلى بعد نحو 
50 كلم من حقل ليفياثان اإلسرائيلي. ويقدر ما يحتويه الحقل 
هذا  شجع  وقد  الغاز.  من  مكعب  متر  مليار   200 بنحو 
االكتشاف قبرص على فتح جولة التراخيص الثانية مع 12 
وذلك في 11 فبراير )شباط) 2012،  متاحاً  بحرياً  قطاعاً 
)أيار)  مايو  هو  التراخيص  جولة  إغالق  تاريخ  بأن  علماً 

 .2012

فإن المنطقة قد نشأت كواحدة من أبرز 
األسواق االستكشافية الواعدة. واليوم، فإن 
جميع البلدان في المنطقة تتسابق لتأمين 

حصتها من هذه السوق المجزية

الجيولوجي  المسح  هيئة  تقييما  جانب  إلى  االكتشافات  هذه 
األمريكية لم تعزز التصورات حول احتمال وجود الغاز في 
لكنها  وحسب،  كبير  بشكل  المتوسط  البحر  شرق  منطقة 
رفعت من توقعات زيادة احتياطي المنطقة من الهيدروكربون 
في المستقبل. وبطبيعة الحال، فإن المنطقة قد نشأت كواحدة 
فإن جميع  واليوم،  الواعدة.  أبرز األسواق االستكشافية  من 
السوق  هذه  من  لتأمين حصتها  تتسابق  المنطقة  في  البلدان 

المجزية.
عذراء.  أراٍض  عن  عبارة  البحرية  سوريا  مناطق  إن 
وللتعويض عن انخفاض إنتاجها من النفط والحد من واردات 
ثالث  في  للتنقيب  ترخيص  أول  عن  سوريا  أعلنت  الغاز، 
ديسمبر  وحتى   2011 )آذار)  مارس  من  اعتبارا  مناطق 
)كانون األول) 2011. على أي حال، الجولة حالياً متوقفة 

نظراً للتوترات السياسية التي تعم البالد.
وليس لدى لبنان إنتاج محلي للغاز بل يعتمد على االستيراد 
لتلبية احتياجاته من الطاقة. وقد بدأت البالد بأنشطة التنقيب 
في عام 2000 عن طريق الحصول على بيانات الزالزل 
)السيزمية) في مياه البحر األبيض المتوسط. ومع األمل في 
إسرائيل  من  كل  أجرتها  التي  لتلك  المماثلة  االكتشافات  أن 
وقبرص في البحر ستتم في بحر لبنان، تخطط بيروت لعقد 
هذا  البحر  في  الغاز  عن  للتنقيب  األولى  الترخيص  جولة 
العام. وهناك بلد آخر في منطقة شرق البحر المتوسط ويعتمد 
على واردات الهيدروكربون بشكل كبير هو تركيا. فرغم أن 

تركيا قد بدأت بالتنقيب عن الهيدروكربون في البحر المتوسط 
بالتركيز على حوض اإلسكندرون، إال أن  منذ عدة عقود، 
جهودها المتقطعة لم تثبت أي نجاح. غير أن تجدد االهتمام 
بالتنقيب في مناطق البحر المتوسط التي ال زالت غير مكتشقة 
وذلك كردة فعل إزاء جوالت  البالد جزئياً  بالتبلور في  بدأ 
ترخيص التنقيب البحري الذي تقوم به الجمهورية القبرصية.
وهناك احتمال أن يلعب الربيع العربي دوراً محفزاً في جهود 
التنقيب عن الهيدروكربون في المنطقة، وذلك ألسباب ثالثة. 
األول، أن إمدادات الغاز المصري إلسرائيل عن طريق خط 
أنابيب شركة غاز شرق البحر المتوسط، ولألردن وسوريا 
مرة  انقطعت 13  قد  العربي  الغاز  أنابيب  عن طريق خط 
)ابتداًء من مارس/آذار 2012) بسبب هجمات شنها مقاتلون 
بعد  ثانياً،   .2011 )شباط)  فبراير  منذ  سيناء  شمالي  في 
أسعار  انخفاض  بسبب  المتزايدة  الشعبية  االعتراضات 
صادرات الغاز، بدأت السلطات المصرية بمراجعة االتفاقات 
الموارد  إلى  اآلن  البلدان  من  العديد  تنظر  ثالثاً،  الموجودة. 
كمنفذ  المتوسط  البحر  مياه  في  للهيدروكربون  المحتملة 
استيراد  على  االعتماد  وخفض  الطاقة  إمداد  أمن  لتحسين 

الطاقة. 

مصدرو الغاز الجدد المحتملون يواجهون تحديات عدة

بعد إجراء سلسلة من التنقيبات المهمة عن الغاز، تقوم كل 
من إسرائيل وقبرص بمحاولة لمعرفة كيفية االستفادة منها. 
إحدى السياسات المباشرة هي تلبية الطلب المحلي من الطاقة 
المحلية  للطاقة  يستخدم  الذي  الخليط  في  النفط  واستبدال 
وإنتاج المزيد من الكهرباء المولَّدة من الغاز، وبالتالي الحد 
من االعتماد على استيراد النفط والفحم. إضافة إلى أنه خالل 
عقد أو ما شابه، ستكون لدى هذين البلدين إمكانية لتصدير 
الغاز الفائض إلى أسواق حيث يمكن تحصيل أسعار أفضل. 
فإذا أصبحا مصدرين، سيتمكنان من اإلسهام في أمن إمدادات 
المسالك  كل  في  التنوع  توفير  حيث  من  بأوروبا  الغاز 

والمصادر.
على أي حال، فإن السؤال حول ما إذا كان من الممكن أن 
المحلية  األسواق  إلى  طريقه  المكتشف  االحتياطي  يجد 
والدولية في الوقت المناسب فهذا أمر يتطلب دراسة متأنية. 
أواًل إن تلبية الطلب المحلي والحصول على فائض من أجل 
تحويل  مثاًل،  المكتشفة،  الحقول  تطوير  يقتضي  التصدير 
بالتنقيب  ستقوم  فالشركات  إنتاجية.  قدرة  إلى  االحتياطي 
لتسويق  إمكانية  ارتأت  إن  فقط  الحقول  وتطوير  المكلّف 
اكتشافها وتحقيق عائدات مجزية. وبهذا المعنى، يعتمد الكثير 
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على سعر الغاز الذي ستطلبه الحكومات في السوق المحلية، 
التنظيمي الضريبي وكذلك األمر بالنسبة لسياسات  والثبات 

الغاز والمناخ السياسي العام في هذين البلدين.
ولسوء الحظ، فإن بلدان المنطقة لم تطور بعد سياسات شاملة 
وناجحة تأخذ باالعتبار التحديات سابقة الذكر جنباً إلى جنب 
مع التغيرات الجيوسياسية في المنطقة. وفي ظل غياب خيار 
التصدير ضمن إطار سياسي فعال، لن يتم الضغط عليهما 
قد  أيضاً  لكن  فقط،  التمهيدية  األعمال  لجذب شركات  بشدة 
يتأخر تطوير الموارد بشكل كبير. وهذا يقودنا إلى إمكانية 

البلدين على التصدير في المنطقة مستقبال.

وينبغي النظر إلى الوضع بين تركيا والبلدان 
األخرى كمسألة قانونية بشكل أقل فيما ُينظر 

إليها كمسألة سياسية واقتصادية بشكل 
أكثر. والواقع أن الوضع يتمحور حول 

المشكلة القبرصية، التي تحتاج إلى حل 
ُمّلح. بشكل 

ومصدر  كمنتج  مصر  الماضي، ظهرت  العقد  مدى  وعلى 
رئيسي للغاز. ومع ذلك، تم تقييد الزيادة الهائلة في اإلنتاج 
عن طريق الزيادة السريعة في االستهالك. فإن لم يتم اتخاذ 
فاعلية  على  تحسين  وإجراء  الطلب  مقابل  إدارية  تدابير 
المستقبل  للتصدير في  المتوفر  الغاز  الطاقة، فسيكون حجم 
قليل ومتقلص. وكانت الحكومة تخطط لخفض وإبطاء الزيادة 
السريعة في استهالك الطاقة وذلك من خالل استهداف الدعم 
بشكل تدريجي، غير أنه من المستبعد أن يكون ألي إصالح 
في  الجدد  للقادة  بالنسبة  رئيسية  أولوية  المسألة  هذه  بشأن 
أمام  يبَق  لن  والمتوسط،  القريب  المدى  وعلى  القاهرة. 
كانت  إذا  وفيما  واإلنتاج.  التنقيب  زيادة  خيار  إال  الحكومة 
مصلحة الشركات الدولية ستستمر فإن هذا سيعتمد إلى حد 
التنقيب  عطاءات  فجولة  للبالد.  العامة  السياسية  على  كبير 
في  منطقة   15 أجلها  من  سيقدم  والتي  القادمة،  الغاز  عن 

البحر األبيض المتوسط، ستكون موضعاً لالختبار.
للغاز  الوحيد  در  الُمصَّ هي  مصر  تظل  أن  المتوقع  ومن 
الطبيعي في منطقة شرق البحر األبيض المتوسط حتى نهاية 
العقد الحالي، حينما سيكون من المحتمل أن تنضم إليها كل 
إسرائيل  لدى  سيكون  أنه  يعني  هذا  وقبرص.  إسرائيل  من 
فائض من الغاز من أجل التصدير. وبالمثل، فإنه من المرجح 
أن يحول حقل الغاز المكتشف مؤخراً جمهورية قبرص إلى 
ِدر بكل يسر. والسؤال المطروح اليوم هو كيفية جلب  بلد ُمصَّ

هناك  المحلية.  السوق  نطاق  من  أبعد  زبائن  إلى  الغاز 
الغاز  طريق  عن  أنابيب،  خط  خالل  من  ثالثة:  احتماالت 

الطبيعي الُمسال، ومن خالل المزج بين الطريقتين.
وكان خط األنابيب إلى تركيا، ومنها إلى أوروبا خياراً جاذباً 
المناخ  ظل  في  جذباً  أقل  يبدو  لكنه  سنوات،  بضع  قبل 
الجيوسياسي الحالي. وبالمثل، فإن خيار الربط مع خط الغاز 
العربي يعتبر محدوداً رغم أن هذا الخيار يمكن، نظرياً، أن 
فيهم  بمن  المنطقة  في  اآلخرين  المنتجين  من  الغاز  يجمع 
شمالي العراق بل حتى أيضاً لبنان، في حال تم العثور على 
الغاز هناك. ورغم أن مد خط أنابيب من قبرص إلى اليونان 
أمراً ممكنناً من الناحية الفنية، إال أنه مكلفاً وقد يزيد من حدة 

التوتر مع تركيا.
– على  إسرائيل  في  المسال  الطبيعي  للغاز  محطة  بناء  إن 
كبيراً  البحر– من شأنه أن يشكل تحدياً  أو في في  الساحل 
القدرات االحتياطية  ألسباب أمنية وبيئية. ويحتمل استخدام 
وإدكو  دمياط  من  كل  في  المسال  الطبيعي  الغاز  لمحطتي 
بمصر، إال أن التوترات السياسية الحالية بين مصر وإسرائيل 
الغاز  المحطات أمراً صعباً. فأخذ  تلك  إلى  الوصول  تجعل 
من حقل ليفياثان وغيره من مواقع التنقيب المحيطة في البحر 
على   (Vassilikos( فاسيليكوس  إلى  أنابيب  خط  عبر 
إلى غاز  الغاز  تحويل  يتم  لقبرص، حيث  الجنوبي  الساحل 
طبيعي ُمسال، يبدو الخيار األرجح حتى اآلن. ويمكن أن تقع 
خدمة الغاز الطبيعي الُمسال في البر أو البحر. وثمة خيار 
آخر يتمثل بأخذ الغاز إلى الساحل اإلسرائيلي وإرساله عبر 
خط أنابيب إلى إيالت، ومن هناك، إلى المنطقة االقتصادية 
للغاز  منشأة  بناء  يمكن  حيث  باألردن،  العقبة  في  الخاصة 

الطبيعي المسال.
وعلى الرغم من أن جميع هذه الخيارات ممكنة من الناحية 
الفنية، إال أن التكاليف المترتبة عليها وتعقيدات المفاوضات 
المعيقات  على  التغلب  وكذلك  الالزمة،  الصفقات  بشأن 

السياسية، تطرح تحديات خطيرة.

تحديات جديدة في شرق البحر المتوسط ذات تبعات 
جيوسياسية رئيسية

إن التنقيبات المكثفة التي أجرتها كل من إسرائيل وقبرص 
خالل السنوات الثالث الماضية وآفاق الموارد الهيدروكربونية 
الهائلة في انتظار استغاللها تحت مياه شرقي مياة المتوسط 
بتغيير  وبدأت  السياسية،  التوترات  حدة  من  صّعدت  قد 
أمام  الطريق  ومهدت  للقوى  المعقد  الجيوسياسي  التوازن 

التحالفات االستراتيجية الجديدة في المنطقة.
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البيئة  هي  المنطقة  تواجه  التي  التحديات  أكبر  ومن 
الجيوسياسية، كما ُشِهَدت في المناقشات والخالفات التي تمت 
حول الحدود البحرية، هذه الخالفات عرضة لخطر تصعيد 

المواجهة واالحتكاك الدبلوماسي.
وقد صعد ترسيم الحدود البحرية العالق الذي يعود إلى عام 
منذ  ولبنان  إسرائيل  بين  الدبلوماسي  الخالف  من   1948
لبنان  سلم   ،2010 وفي   .2009 عام  تمار  حقل  اكتشاف 
لألمم المتحدة حدوده البحرية الجنوبية مع إسرائيل وحدوده 
عن  اختلفت  والتي  قبرص،  مع  الغربية  الجنوبية  البحرية 
الحدود المقررة في اتفاق لبنان مع قبرص عام 2007. حيث 
أن  إال  قبرص  قبل  من  اتفاق 2007  على  المصادقة  تمت 

لبنان لم تصادق.

تشير التنقيبات الرئيسية األخيرة في البحر 
شرقي المتوسط بأن المنطقة تملك مقومات 

الظهور كمنطقة هامة غنية باحتياطيات 
الهيدروكربون

في يوليو )تموز) 2011، أرسلت إسرائيل رسالة إلى األمم 
الحد  يسير  لبنان.  مع  البحرية  حدودها  فيها  تعين  المتحدة 
 ،2010 عام  لبنان  اقترحه  الذي  الحد  شمال  اإلسرائيلي 
وبالتالي، حدث تداخل مع ما يطالب به لبنان. ويتعلق الخالف 
مربعاً. وستتطلب تسوية  بمنطقة مساحتها 850 كيلو متراً 
هذه المسألة مفاوضات بين البالد الثالثة. ورغم أن قبرص 
المحادثات  في مرحلة محادثات، إال أن غياب  ولبنان حالياً 
بين إسرائيل ولبنان، اللذين يعتبران رسمياً في حالة حرب، 

يعقد األمر.
وثمة مشكلة أكثر تعقيداً في المنطقة هي الخالف بين تركيا 
والجمهورية القبرصية. حيث تزعم تركيا أن اتفاقات الحدود 
البحرية الموقعة من قبل القبارصة اليونان مع دول المنطقة 
الحفر  برنامج  تركيا  عارضت  وبالتالي،  وباطلة،  الغية 
القبرصية وشركة  الحكومة  من  كل  ودعت  قبرص  جنوبي 
هذه  تجاهل  تم  وعندما  التنقيب.  لوقف   (Noble( نوبل 
الدعوة، أبرمت تركيا اتفاقاً في سبتمبر )أيلول) 2011 مع 
القاري  الجرف  حول  قبرص  لشمال  التركية  الجمهورية 
والتنقيب عن النفط والغاز في البحر. ولم يتضح بعد ما إذا 
كان هذا اإلجراء سيعرض محادثات توحيد الجزيرة المقسمة 

أو محادثات انضمام تركيا إلى االتحاد األوروبي للخطر.
أما إدارة واحتواء هذه الخالفات فال يزال يشكل تحدياً. ففي 
عن  المنطقة  في  الطاقة  سياسة  فصل  يمكن  ال  النهاية، 
إسرائيل  بين  الثالثية  المحادثات  وتبدو  األمنية.  االعتبارات 

وقبرص ولبنان هي أفضل طريقة للتوصل إلى حل مقبول 
من قبل كافة األطراف. وإال، فإن اللجوء في تسوية المسألة 
إلى محكمة العدل الدولية، أو المحكمة الدولية لقانون البحار، 
أو وساطة األمم المتحدة قد يستغرق عقداً من الزمن. وينبغي 
النظر إلى الوضع بين تركيا والبلدان األخرى كمسألة قانونية 
بشكل أقل فيما يُنظر إليها كمسألة سياسية واقتصادية بشكل 
أكثر. والواقع أن الوضع يتمحور حول المشكلة القبرصية، 
التي تحتاج إلى حل بشكل ُملّح. وقد تحفز التنقيبات عن الغاز 
بين  الثقة  إلى  االفتقار  أن  غير  المفاوضات،  موضوع 
بين  الديبلوماسية  العالقات  وغياب  الجزيرة  في  المجتمعين 
تركيا والجمهورية القبرصية قد يصعب األمر في المستقبل 
المنظور. فأي إجراء أحادي الجانب سيؤدي إلى تفاقم الوضع 
الجيوسياسي المعقد في المنطقة، والذي يواجه تحديات كبيرة 
بالفعل. ورغم أن موارد الهيدروكربون يمكنها أن تقارب بين 
جديدة،  صراعات  تؤجج  أن  كذلك  يمكنها  البلدان،  جميع 
وإضافة قلٍق إلى منطقة مضطربة بالفعل. إن أيجاد األرضية 
المشتركة الالزمة لتحويل المنطقة إلى نطاق هيدروكربون 

مزدهر ليس باألمر السهل، لكن هناك دائماً أمل.

مالحظات ختامية

تشير التنقيبات الرئيسية األخيرة في البحر شرقي المتوسط 
غنية  هامة  كمنطقة  الظهور  مقومات  تملك  المنطقة  بأن 
ستكون  المقومات  هذه  أن  إال  الهيدروكربون.  باحتياطيات 
قدرة  ذات  تنقيبات  إلى  التنقيبات  تحولت  إذا  فقط  ذات شأن 
إنتاجية. وحتى حينذاك، ينبغي تجاوز العديد من التحديات. 
أما بالنسبة للقاسم المشترك في المنطقة، فقد أصبحت الطاقة 
وما  المنطقة  في  الجيوسياسي  الصراع  من  أساسياً  جزءاً 
البحرية  الحدود  ترسيم  بشأن  الصراعات  وتعتبر  حولها. 
العالقة بعد اكتشاف الغاز من قبل إسرائيل وقبرص التحدي 
األكثر حساسية في منطقة شرق البحر المتوسط، إحدى أكثر 

مناطق العالم المعقدة سياسياً.
إلى  الضاغطة  التحديات  تلك  تحويل  كيفية  هو  والسؤال 
تلك  تدار  لم  وما  سهل.  حل  أو  جواب  ثمة  ليس  فرص. 
التي  األفق  السياسيات ضيقة  فإن  وحذر،  بحكمة  التحديات 
لتبعاتها سوف  المنطقة دون اعتبار  في  البلدان حالياً  تتبعها 
تعم. واآللية الحقيقية التي ستؤدي إلى مشاريع مشتركة، بما 
فيها تطوير واستغالل الموارد الهيدروكربونية، قد تقدم حاًل 
مؤقتاً. ففي عالم مثالي، يمكن آللية كهذه أن تؤدي إلى تغيير 
إلى  بأسرها  المنطقة  في  واالقتصادي  السياسي  المشهد 

األفضل.  
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 سيباستيان أبيس 
1)Sébastien Abis(

 إداري ومحلل
األمانة العامة للمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة فى إقليم 

البحر المتوسط )CIHEAM(، باريس

الحضارات  عليها  تَؤَسس  التي  القاعدة  هي  الحبوب  تُعتبر 
الكبرى، وهي تشكل أحد األنشطة الزراعية األولى بإمدادها 
لوسيلة تغذية ثابتة يمكن أن ينتظم حولها النشاط اإلنساني. وهكذا 
فقد قامت الحضارة في أوروبا والشرق األوسط حول القمح، 
وفي الشرق األقصى حول األرز، ولدى السكان األصليين في 
األمريكتين حول الذرة، وفي أفريقيا السوداء حول الذرة البيضاء.
ويحتل القمح في حوض البحر األبيض المتوسط مكاناً أساسياً 
في المجتمعات وأنماط استهالكها، وفي العالقة بين السلطة 
والشعب، وفي التبادالت التجارية الجارية في هذا الفضاء. 
أعمال  جدول  في  محورياً  أمراً  الزراعة  تغدو  حين  وفي 
طائفة  وحده  حوله  تتمحور  القمح  فإن  الدولية،  العالقات 
واسعة من القضايا الجيوسياسية التي يمكن أن تنشرها مادة 
أفريقيا  شمال  بلدان  على  المقال  هذا  ويركز  أولية.  غذائية 
الديناميات  لتقديم  ويسعى   (MENA( األوسط  والشرق 
األساسية التجارية والجيواقتصادية واالقتصادية االجتماعية.

اتساع االعتمادية المفرطة للحصول على الحبوب

النمو  مع  متفاعلة  والجغرافية،  المناخية  الصعوبات  إن 
الديموغرافي والتنمية االقتصادية، قد وضعت منطقة شمال 
أفريقيا والشرق األوسط في حالة اعتماد غذائي هيكلي على 
السائدة  الليبرالية  العقيدة  ما شجعته  العالمية، وهو  األسواق 

منذ عقد الثمانينات والتحرير المتنامي للتجارة.

ويأتي القمح، وهو منتج استهالكي أساسي بهذه البلدان، من 
بين أكثر السلع الغذائية استيراداً. وسكان العالم العربي هم 
في  للشخص  العالم. 700 غرام  في  للقمح  مستهلكين  أكثر 
والجزائر  لتونس  غرام  و600  تقريباً،  بالمغرب  اليوم 
للهند و320 غراًما لفرنسا.  ومصر، مقارنة بـ 400 غرام 
الحبوب  زراعة  لتنمية  المبذولة  الجهود  من  الرغم  وعلى 
والشرق  أفريقيا  شمال  منطقة  فإن  المحاصيل،  وتحسين 
القمح  توفير  استحالة  في  تدريجياً  نفسها  قد وجدت  األوسط 
بكميات كافية لتلبية االحتياجات المحلية. إن أكثر من نصف 
الحبوب المستهلكة في هذه المنطقة هو حالياً من االستيراد. 
ارتفعت  و2012/2011   2005/2004 موسمي  وبين 
وبنسبة   50% بنسبة  األوسط  الشرق  في  القمح  واردات 
الجغرافية  للمجموعة  وبالنسبة  أفريقيا.  شمال  في   20%
األخيرة )المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر) فقد ارتفع 
 2004 عامي  بين  بنسبة 28%  للقمح  المحلي  االستهالك 
و2011، وهو نمو يتفوق بكثير على المعدل العالمي )7%). 
وتعتبر مصر أول دولة مستوردة للقمح في العالم بأكثر من 
نحو 10 مليون طن، وهو ما يمثل نحو %8 من المشتريات 
بنحو  الخامس  المركز  في  الجزائر  وتجيء  سنوياً.  الدولية 
6.4 مليون طن، ثم المغرب في المركز 14 بـ 3 مليون طن، 
وتجيء تونس في المركز 21 وليبيا في الـ 25. إن تجميع 
للقمح  االستراتيجية  األهمية  بتقدير  لنا  يسمح  اإلحصاءات 
بالنسبة لهذه البلدان. إن منطقة شمال أفريقيا والشرق األوسط 
ثلث  على  تتحصل  العالم  سكان  من   6% فقط  تجمع  التي 
والعشرين.  الواحد  القرن  بداية  منذ  دولياً  القمح  مشتريات 
في  طن  مليون  و50   40 بين  يتراوح  رقًما  يمثّل  وهذا 
لعشرات  ترتفع  وفاتورة  األخيرة  المواسم  خالل  المتوسط 
المليارات من الدوالرات. ويختلف تطور هذه المصروفات 
في  القمح  المحلية، فضال عن سعر  المحاصيل  إلى  استناداً 
القمح  أسعار  لكن  سواء.  حد  على  العالمية   السوق 

االقتصاد واإلقليم | العالقات التجارية

 القمح في حوض البحر األبيض المتوسط: 
المجتمعات والتجارة واالستراتيجيات

1 إداري باألمانة العامة للمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة فى إقليم البحر المتوسط )CIHEAM)، باريس، ومحلل سياسي متخصص في الفضاء المتوسطي والزراعة والتغذية. واآلراء الواردة 

في هذا المقال ال تُلزم سوى كاتبها.
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 2008/2007 في  )كما  كبيراً  تضخماً  مؤخراً  شهدت 
و2011/2010) وبدت شديدة التقلب، وهما اتجاهان يمكن 
فإن   2002/2001 موسم  ومنذ  المستقبل.  في  يستمرا  أن 
 8 خالل  ظل  األرز)  )باستثناء  للحبوب  العالمي  اإلنتاج 
سنوات أقل من االستهالك، وهو ما يفسر توتر السوق. ومن 
المفيد أن نبرز هنا أن القمح يشهد درجة تسويق عالية مقارنًة 

بباقي الحبوب. فتقريبا نحو %18 من كميات القمح الُمَنتجة 
نحو  النسبة  هذه  تكون  بينما  الدولية،  التجارة  لعبة  تدخل 
%10 بالنسبة للذرة و%6 بالنسبة لألرز. وهذه الخصوصية 
للقمح ستزداد أيضأ إذا اختبرنا أرقام الخضروات والفواكه 
نسبة %4 و%10 على  تشكل صادراتها  الطازجة، حيث 

التوالي من اإلنتاج.

االستهالك السنوي للفرد من القمح )عام 2011( )كغ(الشكل 18

 تونس
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لتكفي  االستيراد  لمواصلة  مضطرة  العربية  البلدان  إن 
الحبوب  على  الطلب  أن  العلم  مع  الحبوب،  من  احتياجاتها 
ألغراض العلف الحيواني أيضاً يتزايد. وبالنسبة لكل أنواع 
الحبوب في الرصيد الصافي )اإلنتاج ناقص االستهالك) فقد 
بلغ العجز بمنطقة شمال أفريقيا والشرق األوسط 7 مليون 
طن عام 1970، فيما بلغ 54 مليون طن عام 2000، و66 
مليون طن عام 2010. وتشير التوقعات لعام 2050 أنه قد 
يبلغ 142 مليون طن. وفي المغرب، حيث ندرت األمطار 
في موسم شتاء 2012/2011، فقد واجه انخفاضاً ملحوظاً 
في محاصيل الحبوب مع زيادة اعتماده على االستيراد في 
موسم 2013/2012. وقد بلغ حجم مشترياته من القمح نحو 
5 مليون طن، وهو ما يشكل رقماً قياسياً منذ استقالل البالد 
في عام 1956. هذه الحالة لن تستطيع أن تبقى معزولة ال 
تأثراً  األكثر  العربية  الدول  وستصير  زمنياً.  وال  جغرافياً 
بالتغيرات المناخية وبالظواهر الطقسية المتطرفة في األعوام 
القادمة، وهو بال مفر سيرهق إنتاجها الزراعي ومحاصيل 

القمح.
وتسعى العديد من الدول حالياً لتطوير قدراتها على التخزين 
احتياطي حقيقي من  تحصيل  بغرض  اللوجستية،  ووسائلها 

القمح وتجنب مخاطر اإلمداد. وفي حين تُعد الدول العربية 
أكبر مشتٍر للقمح في العالم، فإن لديها فقط حوالي %10 من 
حين  في  مصر)،  في  منها   8%( العالمي  القمح  مخزون 
الذي  الطموح  هذا  وحدها.  الصين  في  منها   30% يستقر 
يتطلب جهوداً تمويلية مترتبة عليه، ينبع أيضاً من اإلرادة في 
تقليل الفاقد. فبسبب عدم وجود بنية تحتية ذات شروط مناسبة 
ونظم نقل سليمة فإن نحو %20 من قمح مصر يتم تبديده 
بعد الحصاد المحلي أو في إطار قطاع االستيراد. وهذا الفاقد 
حد  أي  إلى  يكشف  للدول،  إضافية  نفقات  إلى  يؤدي  الذي 
الستراتيجيات  حيوًيا  أمًرا  اللوجستي  األداء  تحسين  يعتبر 

األمن الغذائي الوطنية.

تصاعد المنافسات الجيواقتصادية 

ستظل دول شمال أفريقيا والشرق األوسط أول منفذ تجاري 
للقوى المصدرة للحبوب في العالم. وهذا الوضع يثير الشهية 
االتحاد  إن  الجيواقتصادية.  المنافسات  تسارع  إلى  ويشير 
أحد  هو  العالم،  في  الحبوب  مخازن  أكبر  أحد  األوروبي، 

حصة منطقة شمال أفريقيا والشرق األوسط من واردات القمح العالميةالشكل 19
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المصدر: حسابات وإعداد المؤلف وفقاً لبيانات وزارة الزراعة األمريكية CircularSeries ،«Grain: World Market and Trade» (USDA)، أغسطس )آب) 2012.
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الشركاء التجاريين المميزين لمنطقة شمال أفريقيا والشرق 
األوسط في مجال الحبوب. وتقريباً فإن ثلثي صادرات القمح 
الجزائر  نحو  تحديداً  تتجه  سنوياً  االتحاد  خارج  المتوجهة 
ومصر والمغرب. وتحتل فرنسا نسبة متوسطة بين 60% 
فإن  وبالتقريب  للقمح،  األوروبية  الصادرات  من  و70% 
ثالثة أرباع مبيعاتها لدول ثالثة تتجه نحو بلدان في حوض 
البحر األبيض المتوسط. وتعتبر استراليا وكندا واألرجنتين 
من القوى المصدرة للحبوب من خارج حوض البحر األبيض 
المتوسط والحاضرة في مشتريات دول شمال أفريقيا والشرق 
األوسط، وذلك دون أن ننسى الواليات المتحدة. هذه األخيرة 
بتأمين نحو ثلث الصادرات  في تجارة الحبوب  كانت دائماً 
والشرق  أفريقيا  شمال  منطقة  مستهِدفًة  القمح،  من  العالمية 
ألهداف  هذه  أيامنا  وفي  الباردة  الحرب  فترة  في  األوسط، 
المزدوج  الدافع  هذا  الوقت.  نفس  في  وجيوسياسية  تجارية 
قوة  تستعيد  كي  روسيا  أطلقتها  التي  الدينامية  أيضاً  يشكل 
للتأثير االستراتيجي باستغالل طاقتها الزراعية الكبيرة. إن 
المبيعات  نصف  من  أكثر  يمثل  كان  الذي  الروسي  القمح 
اليوم عودته  يعود  في 1917  البلشفية  الثورة  قبل  العالمية 
مصر  فإن  وهكذا،  العربية.  للدول  وبالذات  للعالم  الكبيرة 
تشتري معظم قمحها من روسيا منذ منتصف العقد األول من 

حالياً  للحبوب  االستراتيجية  الساحة  على  وتصعد  األلفية. 
لموسم  وبالنسبة  األسود،  البحر  على  المطلة  الدول 
2012/2011 فإن ثلث الصادرات العالمية من القمح تؤمنه 
روسيا وأوكرانيا وكازاخستان )35 مليون طن تقريبا)، ومع 
كميات مثل هذه، فإن الدول العربية ستلتفت بشكل طبيعيي 
التنافسية  وبأسعارها  األسود،  البحر  على  المصدرين  نحو 
بشكل عام مقارنًة بالقمح األمريكي أو األوروبي. وبالنسبة 
مصر،  استوردتها  طن  مليون   10 فمن  لـ2012/2011، 
جاء ثالثة أرباعها من روسيا )%66) ومن أوكرانيا )6%) 
الدول  فإن  الذرة  يخص  وفيما   .(2%( كازاخستان  ومن 
العربية تشتريه بشكل متزايد من كييف )Kiev). وبالتأكيد، 
سيكون من المناسب متابعة المشروع الذي تدعو إليه روسيا 
بشكل دوري لتجميع الدول المنتجة الُمطلة على البحر األسود 
)ومن ضمنها تركيا) في اتحاد جمركي بغرض تشكيل "أوبك 

للقمح" والتأثير جيواستراتيجًيا على الساحة الدولية.
وفي نفس الوقت يجب علينا إدراك حجم طاقات بلدان البحر 
على  وتخلفها  لمحاصيلها،  السنوي  التغير  وتذكر  األسود 
مستوى البنى التحتية وتقلباتها السياسية والقانونية. وقد كانت 
هذه هي الحالة مع حظر الروسي لتصدير القمح والذي صدر 
به مرسوم في صيف عام 2010 في أعقاب الجفاف بروسيا. 

صادرات كبار منتجي الحبوب في العالم من القمح )1994-2012( )الكمية بالمليون طن(الشكل 20
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البحر األسود (روسيا وأوكرانيا وكازاخستان) االتحاد األوروبي 27 الواليات المتحدة األمريكية

المصدر: حسابات وإعداد المؤلف وفقاً لبيانات وزارة الزراعة األمريكية CircularSeries ،«Grain: World Market and Trade» (USDA)، أغسطس )آب) 2012.
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السوق  زعزعة  إلى  أدى  قد  واحد  طرف  من  القرار  ذلك 
طالت  وقد  جديدة،  قمم  إلى  القمح  أسعار  برفعه  العالمية 
الزعزعة مصر، الوجهة األولى للمصّدر الروسي منذ عدة 
القرار  صانعي  ذعر  أثار  قد  الروسي  الحظر  إن  سنوات. 
المضطرين للعثور على القمح في مكان آخر وبسعر أغلى، 
مما فاقم الوضع المالي الوطني. وفي يناير )كانون الثاني) 
2011، مع التضخم العالمي ثم المحلي، ارتفع سعر القمح 
)كانون  يناير  في  عليه  كان  عّما   30% بنسبة  مصر  في 

الثاني) 2010.

تفاقم المخاطر السياسية والمالية

إن نصف المنتجات المستهلكة تقريباً في بلدان شمال أفريقيا 
األسر  إنفاق  ومتوسط  الحبوب،  من  هي  األوسط  والشرق 
من   60% إلى   40% بين  يتراوح  الغذائية  السلع  على 
الميزانية الشهرية. يكفي أن نقول أن ارتفاع أسعار هذه السلع 
يسبب توترات اقتصادية فورية في هذه المجتمعات وخاصة 
بين األفراد األكثر فقراً. ويُجّسد القمح وحده إلى أي درجة 
العامة.  السلطات  لرعاية  هدفاً  واحد  منتج  يكون  أن  يمكن 

ومنذ عهد اإلمبراطورية الرومانية، والتوفير المنتظم للقمح 
والخبز للشعب كان يشكل واجًبا من الدرجة األولى للسلطات. 
وهو يسمح بتهدئة المشاعر الشعبية، وبالتالي شراء السالم 
االجتماعية  المعادلة  تلك  أن  الواضح  ومن  االجتماعي. 
السياسية لم تتغير منذ وقتها. وقد اصطبغ التاريخ المعاصر 
لعدد من البلدان باضطرابات مرتبطة بأسعار الخبز. وهكذا 
الحالة في عام 1977 في مصر، وعام 1984 في  كانت 
عدة  أيضاً  اندلعت  وقد  األردن،  في   1996 وعام  تونس 
تمردات في منطقة شمال أفريقيا والشرق األوسط في وقت 
األزمة الغذائية العالمية عام 2008. ولكن هذه االضطرابات 
المدركة جيداً  السلطات  ِقبل  من  نسبياً  السيطرة عليها  تمت 
للتحويل  آليات  طورت  فقد  وهكذا  المسألة.  هذه  لحساسية 
المتصاص  غذائية)  وكوبونات  األسعار،  وتعزيز  )دعم 
قدر من  أكبر  متناول  في  األساسية  السلع  الصدمات وجعل 

الناس.
صفة  هو  الغذائي  الدعم  بهذا  االجتماعي  السالم  شراء  إن 
وهي  األوسط.  والشرق  أفريقيا  شمال  منطقة  لبلدان  مميزة 
تتموقع في قلب العالقة بين الحكام والمحكومين. المشكلة هي 
العامة  الميزانيات  على  ضغطها  يزداد  التحويالت  هذه  أن 
من  كثير  في  منها  ويستفيد  جدا،  فعالة  دائما  ليست  وأنها 

تطور وضع الحبوب في منطقة شمال أفريقيا والشرق األوسط خالل الفترة 1960-2011 )الكمية بالمليون طن(الشكل 21
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األحيان أهل المدن أكثر من أهل الريف، وهي تكون رهناً 
الواضح  المثال  مصر  وتقدم  المتكررة.  الفساد  لممارسات 
م للدعم الغذائي يتأرجح  على هذه اإلشكالية. فالمبلغ الذي يُقدَّ
حول %2 من إجمالي الناتج المحلي، وذلك منذ عدة سنوات 
في  دوالر  مليارات  بأربعة  قدر  عمومي  إنفاًقا  مثّل  وقد 
الشعب  من   75% نحو  ويستفيد   .2011 عام  اإلجمالي 
متكاملتين:  آليتين  عبر  يتم  الذي  الدعم  نظام  من  المصري 
تستند األولى على تمتع بعض األسر بنظام بطاقات التموين 
السلع  من  معينة  في حصص  الحق  لها  تتيح  التي  الشهرية 
الثاني  النظام  ويعتمد  والسكر)،  والزيت  )األرز  األساسية 
 130 الرغيف  )يزن  الشعبي،  "البلدي"  الخبز  دعم  على 
التعريفة،  غراًما ويباع بخمسة قروش). وللحفاظ على هذه 
بالفارق  تتكلف  التموينية  للسلع  العامة  المصرية  الهيئة  فإن 
بين سعر شراء القمح )المحلي والعالمي) والسعر الذي تتيحه 

به للمطاحن.

ويقدر صندوق النقد الدولي أن نحو 40 
مليار دوالر قد ُخصصت لدعم أسعار السلع 

الغذائية األساسية في الدول العربية خالل عام 
2011

والعدوى  الدولية  الزراعية  األسعار  ارتفاع  من  ولقلقها 
فقد  العربي،  العالم  عبرت  التي  الشعبية  للثورات  المحتملة 
إمكانية  على  للحفاظ  أجهزتها  حشد  عديدة  دول  قررت 
الوصول إلى األغذية ذات االستهالك الكبير. ففي المغرب تم 
حشد نحو 800 مليون دوالر في عام 2011 للسلع الغذائية 
مليون   900 نحو  تونس  وفي  التعويضات.  صندوق  من 
دوالر تم استخدمها عام 2011 عن طريق الحكومة االنتقالية 
لدعم أسعار السلع األساسية. وفي الجزائر، في بداية شهر 
حول  التوترات  نفس  كانت   ،2011 الثاني)  )كانون  يناير 
ارتفاع أسعار السلع األساسية هي ما سبّب حلقة من العنف 
)للسكر  إضافي  جديد  بدعم  العمومية  السلطات  أطفأتها 
والزيت بشكل خاص بإجمالي تقديري 4 مليارات دوالر في 
2011). تجدر أيضا اإلشارة هنا إلى أن الجزائر، في نفس 
الوقت، قد نشطت في األسواق لشراء القمح بكميات كبيرة 
(7.4 مليون طن، بقيمة 2.8 مليار دوالر أمريكي) ألغراض 
أيضا  بل  المحلية،  االحتياجات  لتلبية  فقط  وليس  وقائية 
لمساعدة البلدان المجاورة التي أرهقتها الظروف الجغرافية 
والمناخية )ليبيا ومالي والنيجر). ويمكن مالحظة إجراءات 
مماثلة لدعم أسعار السلع األساسية في األردن وسوريا ولبنان 
وفي ممالك الخليج العربي. ويقدر صندوق النقد الدولي أن 

نحو 40 مليار دوالر قد ُخصصت لدعم أسعار السلع الغذائية 
األساسية في الدول العربية خالل عام 2011. وإن كان هذا 
قادرة  اجتماعية" وكوسيلة  كـ"تحويالت  تحليله  يمكن  الدعم 
لو  يحتمل  لن  فالوضع  التضخم،  صدمات  مواجهة  على 
أصبحت تلك الصدمات متكررة ولو استمر نفس النظام في 
مناخ الفساد. بيد أن تخفيف أو إلغاء هذا الدعم الغذائي، وهو 
النظام  هذا  أن  )مبرزة  المالية  المؤسسات  بعض  تؤيده  ما 
التعليم)  أو  الصحة  مجال  في  رئيسية  أخرى  نفقات  يعوق 
يمكن أن يوجه ضربة قوية إلى السياسات االجتماعية لهذه 
اقتصادية  بصعوبات  بالفعل  تتميز  فترة  في  العربية،  الدول 
هذه  مواصلة  إن  الشعوب.  قبل  من  قوية  وبمطالبات  جمة، 

البرامج الغذائية سيتطلب حكمة.
ويدور سؤال العقد االجتماعي الذي يطرح نفسه حول القمح 
والشعب والسلطة. فالتاريخ غالبا ما تشكل بأحداث تتمفصل 
حول هذا الثنائي متبادل االعتماد: الخبز والحرية. ويكفي أن 
نذكر الثورة الفرنسية لعام 1789. فإذا كان من المبالغة أن 
نتكلم عن انتفاضات خبز لَنصف بها الثورات أو التمردات 
العربية التي تدور منذ شتاء 2011/2010، فمن المناسب أن 
نبرز إلى أي حد كان ارتفاع أسعار المواد الغذائية عاماًل في 
التعبير عن هذا الغضب الجماعي. ففي عام 2011 وحده بلغ 
التضخم الغذائي في مصر وسوريا %15، و%6 بالجزائر 
ولبنان، و%4 بتونس. وفي المغرب ارتفعت أسعار الحبوب 
في فبراير)شباط) 2012 بنسبة %12 مقارنة بنفس الفترة 
من عام 2011. وفي ليبيا، حيث يتم استيراد نحو %90 من 
الحبوب المستهلكة، بلغ التضخم الغذائي %10 في 2011. 
فإن  الثورات،  هذه  كأسباب الندالع  أحياناً  تذكر  كانت  وإذا 
األمن  انعدام  مجال  في  أواًل  تندرج  المعيشة  غالء  مشكلة 
تزيده  أن  يمكن  ما  وهو  الشرائية)،  القوة  )تقلص  الغذائي 
االضطرابات المجتمعية والمعارك تعقيداً )انقطاع اإلمدادات 

وسالسل التوريد، وتدهور المحاصيل، الخ..).

خاتمة

إن ديناميات عديدة تتالقى لتعزيز البعد االستراتيجي للقمح 
في فضاء البحر األبيض المتوسط. وهي تُبرز إلى أي حد 
األمم  تطور  عملية  في  مركزيتين  والتغذية  الزراعة  تظل 

وبالنسبة لمستقبل العالقات الدولية.
واالقتصادية  السياسية  التحوالت  من  الحالية  المرحلة  في 
واالجتماعية فإن الهدف يكون أن نعمل معاً للحد من المخاطر 
الشراكة  وبتعقل  يُصلِح  أن  يمكن  ما  وهو  الشكوك،  وتقليل 
في  أكبر  تعاون  وجود  ضرورة  وتبدو  األورومتوسطية. 
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القمح  توريد  يخص  فيما  وبالذات  الغذائي،  األمن  مجال 
كبديهية.

وفي حين تتصاعد االحتياجات وتتعدد التحديات في جواره 
يهمل سياسته  أن  األوروبي ال يجب  االتحاد  فإن  الساحلي، 
فإن  العالم،  الغرض منها هو إطعام  لم يكن  فإذا  الزراعية، 
أوروبا بخالف ذلك يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في الطلب 
والشرق  أفريقيا  شمال  منطقة  في  والحبوب  الغذاء  على 
األوسط. يجب على االتحاد األوروبي أن يراهن على انتظام 
موردي  مع  المنافسة  في  اللوجستي  تفوقه  وعلى  محاصيله 
الحبوب اآلخرين في العالم، وال سيما بلدان البحر األسود، 
مع  الحبوب  على  قائمة  استراتيجية  عالقات  إقامة  وبالتالي 
الدول العربية. إن طموح كهذا سيدمج المصالح التجارية مع 

الواجبات الجيوسياسية.
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د. محمد صالح الدين عبد الوهاب1
 أستاذ مساعد

 كلية الحقوق، جامعة القاهرة
 الشريك المؤسس ورئيس مجموعة التحكيم
مكتب ذو الفقار وشركاه للمحاماة، القاهرة

وحيوية  غنية  منطقة  المتوسط  األبيض  البحر  منطقة  تُعتبر 
الدول عبر طيف  باالستثمار. وتشمل مجموعة متنوعة من 
تنموي. وفي حين أن بعض الدول متطورة اقتصادياً وتعمل 
فإن دواًل أخرى في  الهامة،  االستثمارات  حقيقة على جذب 
وتبنت سياسات هدفت إلى تحفيز  المنطقة قد أحزرت تقدماً 
وتعزيز وتأمين االستثمارات ذات المصداقية. وفي ظل شروط 
البلدان الواقعة على الحواف  االقتصاد الكلي الصارمة، فإن 
الجنوبية والشرقية للبحر األبيض المتوسط قد أحرزت تقدماً 

كبيراً فيما يتعلق بهذا األمر خالل العقد المنصرم.
ومما ال شك فيه، أن المنطقة قد شهدت تصاعداً متسارعاً في 
العوامل  من  مجموعة  سببتها  األجنبية،  االستثمارات  مجال 
العامة  والمشاريع  واإلصالحات  الليبرالية  مثل  الداخلية، 
كذلك  والديمغرافيا،  الجمركية  التعريفة  وانخفاض  الضخمة 
وزيادة  الخارجية  الدخل  مصادر  مثل  الخارجية،  العوامل 
وقد  مجاور".  بلد  إلى  واألعمال  الشركات  و"نقل  النقل، 
أسهمت مجموعتا العوامل تلك، معاً وفي آن واحد، في إيجاد 
الطبيعة الجاذبة والديناميكية لالستثمار بمنطقة البحر األبيض 
المتوسط. عالوًة على ذلك، فإن الموقع الجغرافي القريب من 
االتحاد األوروبي، وتوّفر مستويات كافية من البنى التحتية 
وسياسات  التكلفة  حيث  من  ومجدية  مؤهلة  عاملة  وقوى 
انتشار  في  مساٍو  بشكل  أسهمت  قد  اإلصالحية  االستثمار 

وتطور االستثمار بالمنطقة.
العربية  للدول  المتزايدة  األهمية  االعتبار  بعين  وباألخذ 
المتوسطية بشكل كبير فيما يتعلق باالستثمارات في المنطقة، 

فإن هذا المقال يهدف إلى تقديم نظرة شاملة على السياسات 
العربية  الدول  قبل  من  المعتمدة  المتنوعة  االستثمارية 
ما  وأثر  فيها،  السائدة  االستثمار  تحكيم  وثقافة  المتوسطية، 
المسار  على  مؤخراً  حدث  الذي  العربي"  بـ"الربيع  يسمى 

الُمَتَصَور لألمن االستثماري والصراعات في المنطقة. 

السياسات االستثمارية في منطقة البحر المتوسط العربية: 
الحوافز والضمانات

دول:  تسعة  العربية  المتوسط  األبيض  البحر  منطقة  تشمل 
الجزائر ومصر واألردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين 
وسوريا وتونس. وفيما تحشد تلك المنطقة العديد من الموارد 
الخارجية من خالل صادراتها، تجدر اإلشارة إلى أن هناك 
بشكل  المتوفرة  الخارجية  الموارد  من  بارزة  أنواع  ثالثة 
متساٍو، وتشكل مصدراً رئيسياً للدخل: السياحة واالستثمارات 

األجنبية وتحويالت المهاجرين.
ويكشف التحليل الدقيق لتوجهات االستثمار من منطقة البحر 
التفضيالت  أن  منها،  العربية  خاصة  المتوسط،  األبيض 
االستثمارية وتطلعات المستثمرين قد تركزت في ستة قطاعات 
رئيسية، هي: الطاقة والمصارف ومشاريع اإلنشاءات والبنى 
الخ.)  والزجاج  )األسمنت  والمواد  واالتصاالت  التحتية 
والسياحة. ولهذا، فقد اختارت بلدان البحر األبيض المتوسط 

العربية اعتماد سياسات استثمار ُمَحِفزة وأطر تنظيمية.
ومن الُمَسلَم به، أن البلدان العربية قد شهدت تحواًل جلياً في 
رافضاً  فكراً  تحمل  التي  "المقيدة"،  االستثمارية  السياسات 
"ليبرالية"  أكثر  استثمار  سياسة  إلى  األجنبي،  لالستثمار 
و"انفتاحا" متسقة مع اإلصالحات االقتصادية واالستراتيجية 
االقتصاد  الماضيين إلنعاش  العقدين  مدى  التي جرت على 
البحر  بلدان  جميع  سنت  الغرض،  لهذا  وتحقيقاً  المتنامي. 

االقتصاد واإلقليم | العالقات التجارية

حماية وتحكيم االستثمار في منطقة البحر األبيض 
المتوسط العربية: ربيع األمل العربي

 1 نائب رئيس المعهد القانوني للمحكمين )فرع القاهرة)، ومنسق هيئة التدريس وأستاذ مساعد لتسوية النزاعات، جامعة إنديانا برنامج ماجستير القانون في مصر. بريد الكتروني 

 .>msw@zulficarpartners.com<
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تعزيز  إلى  تهدف  قوانين  تقريباً  العربية  المتوسط  األبيض 
وحماية االستثمار األجنبي.

وفي حين سنّت كل دولة من الدول العربية قانون االستثمار 
االستثمارية  سياساتها  مع  يتسق  والذي  بها  الخاص 
االستراتيجية، فإن القاسم المشترك والصورة العامة األساسية 
لجميع هذه المبادرات التشريعية هي توفير درجة كافية من 
األمن والحماية لالستثمارات األجنبية. إضافة إلى ذلك، فإن 
كل الدول العربية في منطقة البحر األبيض المتوسط دخلت 
توفر  التي  الثنائية،  االستثمار  اتفاقيات  من  العديد  وأبرمت 
األجانب  للمستثمرين  وحوافز  متبادلة  استثمار  ضمانات 
والوطنيين. وحيث أنه سيتم النظر أدناه في اتفاقيات االستثمار 
الثنائية كل على حدة لدى تقييم مباديء تحكيم االستثمار، فإن 
التحليل التالي سيركز فقط على المبادرات التشريعية العربية.
القانون  مثل  التشريعية،  العربي  االستثمار  لمبادارت  ونظراً 
المصري رقم 8 لسنة 1997 والقانون السوري رقم 7 لسنة 
2000 والقانون الليبي رقم 9 لسنة 2010 والقانون التونسي 
رقم 93-210 لسنة 1993 والقانون الجزائري رقم 03-01 
لسنة   08-06 رقم  القانون  بموجب  )المعدل   2001 لسنة 
لسنة 1995  المغربي رقم 213-95-1  والقانون   (2006
والقانون الفلسطيني رقم 1 لسنة 1998 والقانونان األردنيان 
رقم 67 و68 لسنة 2003 والقانون اللبناني رقم 360 لسنة 
2001، يبدو أن إجراءات أمن وحماية االستثمار تتخذ شكل: 

)أ) ضمانات االستثمار و)ب) حوافز االستثمار.
فيما يتعلق بضمانات االستثمار، فقد كشفت الدراسة الَمسحية 
بأن  المتوسطية  العربية  الدول  في  االستثمار  لقوانين 
المستثمرين األجانب يتمتعون بشكل عام، بدرجات متفاوتة، 

بالحقوق التالية: 

االستثمار  بين  تمييز  دون  المساواة  على  قائمة  معاملة   ▪
الوطني واألجنبي؛ 

والمصادرة  التأميم  ضد  واألموال  األصول  حماية   ▪
والحجز والحراسة واالستيالء؛ 

في  والمشاركة  الخارج  في  حسابات  فتح  على  القدرة   ▪
المال  تحويل  وإعادة  الحدود  عبر  المالية  التحويالت 

المستثمر؛ 
القومي  األمن  لمتطلبات  الخاضعة  األرض،  ملكية   ▪
واعتبارات السياسة العامة، والمنقوالت وغير المنقوالت 

األخرى؛ 
الدهول والتأشيرات  التفضيلية وتيسير شروط  المعاملة   ▪

وتصاريح اإلقامة، 
لفض  بارز  كنمط  الدولي  التحكيم  إلى  والوصول   ▪

النزاعات.

قوانين  خرائط  فتُظهر  االستثمار،  بحوافز  يتعلق  فيما  أما 
االستثمار في بلدان المتوسط العربية أن الدول بشكل عام، 
وبدرجات متفاوتة، تقدم عروضاً تنافسية كحوافز، وتشمل ما 

يلي: 

الشركات  على  المفروضة  الضرائب  معدالت  خفض   ▪
والدخل؛ 

إعفاءات ضريبية؛   ▪
اقتصادية خاصة ومؤهلة ومناطق معفاة  إتاحة مناطق   ▪

من الضرائب لتأسيس شركات بها؛ 
مخصصات  مثل  مال،  رأس  لتكوين  الحوافز  تقديم   ▪
والخصومات  الُمعجل  )االستهالك  الخاصة  االستثمار 
سنة) وحدود رأس مال تنافسية وحسومات ضريبية  المحَّ

ومخصصات الستثمار األرباح؛ 
اإلعفاء من الضريبة؛   ▪

والتصدير  االستيراد  رسوم  من  الخفض  أو  اإلعفاء   ▪
و/ أو  المضافة،  القيمة  وضريبة  الجمركية  والرسوم 

مدفوعات الضمان اإلجتماعي للعمل؛ 
نظم ومعايير مالئمة لتوزيع األرباح.   ▪

ورغم أن سياسات االستثمار المذكورة فيما سبق )الضمانات 
لجذب  مالئم  توجه  وجود  إلى  بوضوح  تشير  والحوافز) 
المتوسط  األبيض  البحر  منطقة  إلى  األجنبية  االستثمارات 
نزاعات  ضد  ن  تَُحصَّ لم  المنطقة  تلك  أن  إال  العربية، 
على  الضوء  التالي  الجزء  سيلقي  عليه،  وبناًء  االستثمار. 
المتوسط  األبيض  البحر  منطقة  في  االستثمار  تحكيم  ثقافة 
المنصوص  االستثمار  لحماية  المتنوعة  والمباديء  العربية 
عليها في اتفاقيات االستثمار الثنائية التي تشمل الدول العربية 

كما تطبقها المحاكم الدولية. 

اتفاقيات االستثمار الثنائية وتحكيمه في منطقة البحر 
األبيض المتوسط العربية: أسس األمن والحماية

حصراً  ليس  االستثمار  تحكيم  أن  إلى  بدايًة  اإلشارة  تجدر 
على مطالبات اتفاقية االستثمار الثنائية، لكنها تتضمن كذلك 
في  تتجذر  أن  يمكن  االستثمار  فنزاعات  العقد.  مطالبات 
الدولي، كاتفاقيات  أدوات االستثمار  أو  التعاقدية  اإلعدادات 

االستثمار الثنائية أو متعددة األطراف.
االستثمار،  تعثر  عند  االستثمار،  اتفاقيات  انتشار  قبل 
اقتصرت الخيارات أمام المستثمرين على ما يلي: )أ) محاولة 
مقاضاة الدولة المضيفة أمام محاكمها الوطنية؛ )ب) إجراء 
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التحكيم على أساس اتفاق تحكيم؛ )ج) تحصيل دعم دبلوماسي 
ما  عادة  االستثمار  اتفاقيات  فإن  اليوم،  أما  المطالبة.  بشأن 
تمنح المستثمرين "حقا مباشرا" لرفع دعوى ضد الدولة في 

التحكيم الدولي.
ويعتبر التحكيم الدولي حالياً النموذج السائد، واآللية األفضل، 
فإن  التجاري،  التحكيم  ومثل  االستثمار.  نزاعات  لتسوية 
تحكيم االستثمار يمكن أن يكون بطبيعته خاصا أو مؤسسيا. 
وقد كشف المسح ألكثر المواقع والقواعد تنظيماً إلجراءات 
تحكيم االستثمار أن معظم إجراءات االستثمار تلك تتم من 
 ،(ICSID( خالل المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار
ومعهد التحكيم التابع لغرفة تجارة استوكهولم )SCC)، أو 
غرفة التجارة العالمية )ICC). إضافة إلى ذلك، يتم إدارة 
لجنة  العديد من نزاعات االستثمار من خالل قواعد تحكيم 
 (UNCITRAL( الدولي  التجاري  للقانون  المتحدة  األمم 

ضمن سياق مخصص.
وعلى أية حال، بما أن ممارسة تحكيم االستثمار القائم على 
االتفاقية آخذ بالشيوع بشكل متزايد، فمن الجدير بالذكر أن 
اتفاقية  الدول العربية المتوسطية قد أبرمت أكثر من 400 
استثمار ثنائية، تقودها مصر بأكثر من 100 اتفاقية استثمار 
ثنائية. بينما يشكل كل من تونس والمغرب ولبنان طرفاً في 
ثنائية، والجزائر وسوريا في  اتفاقية استثمار  أكثر من 50 
هذه  اتفاقية.  أكثر من 20  في  وليبيا  اتفاقية،  أكثر من 40 
األعداد الكبيرة التفاقيات االستثمار الثنائية تؤكد على سوء 
اتفاقيات  عدد  بين  المباشرة  العالقة  بشأن  الشائع  الفهم 
يتم  ما  وكثيراً  االستثمارات.  وانتشار  الثنائية  االستثمار 
االعتقاد خطأ أنه كلما زاد عدد اتفاقيات االستثمار الثنائية، 

كلما ازداد تمتع الدولة بالفرص االستثمارية. 
إلى  تلقائياً  يؤدي  الثنائية  االستثمار  اتفاقيات  إبرام  أن  ومع 
أن  بالذكر  يجدر  أنه  إال  به،  أمر مشكوك  االستثمار  تعزيز 
من  كبيٍر  عدٍد  في  أطرافاً  كانت  العربية  المتوسطية  الدول 
حاالت تحكيم اتفاقيات االستثمار تحت رعاية المركز الدولي 

لتسوية منازعات االستثمار وغيره. 
ومع ذلك، فإن مصطلح "االستثمار" غير محدد بشكل عام في 
الدولي  المركز  مثل  األطراف  متعددة  االستثمار  اتفاقيات 
ذلك  من  بدال  المصطلح  لكن  االستثمار،  منازعات  لتسوية 
يُعّرف عادة في الصكوك التشريعية، والعقود، و/ أو اتفاقيات 
االستثمار الثنائية. ولهذا فإن معظم اتفاقيات االستثمار الثنائية 
المبرمة في دول المتوسط العربية تقدم تعريفاً شاماًل لمصطلح 
االستثمار  اتفاقيات  معظم  المثال،  سبيل  فعلي  "االستثمار". 
الثنائية المصرية، وكذلك اتفاقية المغرب – إسبانيا، تستخدم 
لغة عامة بذكر "كل نوع من أنواع األصول" أو "أي نوع من 
)أ)  يتضمن:  العادة  في  وهذا  أراضيها"،  على  االستثمار 

المنقولة وأي حقوق ملكية أخرى،  المنقولة وغير  الملكيات 
وحق  التعهدات  أو  واالمتيازات  العقارية  الرهونات  مثل 
المالية  واألوراق  األسهم  )ب)  المشابهة؛  والحقوق  االنتفاع 
والسندات وأي نوع من الشراكة في الشركات؛ )ج) المطالبات 
باألموال أو أي إجراء آخر بموجب عقد ذي قيمة اقتصادية 
مرتبطة باستثمار؛ )د) حقوق الطبع وحقوق الملكية الصناعية 
التجارية  األعمال  امتيازات  )هـ)  النوايا؛  وحسن  والدراية 
الممنوحة من قبل القانون أو بموجب عقد يسمح به القانون، 
بما في ذلك امتيازات البحث وزراعة واستخراج أو استغالل 
الممنوحة  والتصاريح  التراخيص  )و)  الطبيعية؛  الموارد 

للمستثمرين.
مصطلح  عادة  الثنائية  االستثمار  اتفاقيات  تُحدد  حين  وفي 
التي تتشكل  تلك  الدولية، ال سيما  المحاكم  "االستثمار" فإن 
تحت رعاية المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار، لم 
تعتمد دائما فقط على األطراف في تحديد ما يعتبر استثماراً. 
 (Joy Mining( فعلى سبيل المثال، في قضية جوي للتعدين
ضد مصر )قضية المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار 
بأن  صراحة  التحكيم  هيئة  نصت   ،(ARB/03/11 رقم 
منازعات  لتسوية  الدولي  المركز  اتفاقية  تحديد  عدم  حقيقة 
تتم  أي شيء  أن  يعني  ال  "االستثمار"  لمصطلح  االستثمار 
إطار  في  كاستثمار  يتأهل  األطراف  قبل  من  عليه  الموافقة 
االتفاقية. وقد نصت أيضاً على أن هناك حد للحرية في تحديد 
محاكم  والية  في  االنخراط  شاؤوا  إذا  اإلستثمار  أطراف 

المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار.
المركز  محاكم  تميل  استثمار،  لوجود  التأسيس  حالة  في 
ما  إلى دعم  بشكل عام  االستثمار  منازعات  لتسوية  الدولي 
يحدد  والذي   ،(Salini Test( ساليني"  بـ"اختبار  يسمى 
)ب)  معينة"؛  "فترة  )أ)  لالستثمار:  رئيسية  معايير  أربعة 
"عنصر المخاطرة"؛ )ج) "االلتزام الحقيقي"؛ )د) "األهمية 

بالنسبة لتنمية الدولة المضيفة" 
وقد صيغ االختبار المذكور أساساً من قبل المحكمة في قضية 
 Salini Costruttori( س.ب.أ  كوستروتوري  ساليني 
S.p.A) وأيتالستريد س.ب.أ )Italstrade S.p.A.) ضد 
منازعات  لتسوية  الدولي  المركز  )قضية  المغربية  المملكة 
االستثمار رقم ARB/00/4)، وتم اتبعاها في الكثير من القضايا 
بما فيها جان دو نول ن.ف )Jan de Nul N.V) والتجريف 
الدولية ن.ف. )Dredging International N.V.) ضد 
مصر )قضية المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار رقم 
Con-( جروبمنت – ديبنتا  وكونسورتيوم   (ARB/04/13
 (sortium Groupement L.E.S.I.-Dipenta
)إيطاليا) ضد الجزائر )قضية المركز الدولي لتسوية منازعات 
أخذت  أخرى،  قضايا  وفي   .(ARB/03/8 رقم  االستثمار 
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المحاكم مثل هذه المعايير باعتبارها توجيهات أو أمثلة محضة 
أو أنها حتى أضافت معيارا جديدا مثل ضرورة وضع "أنظمة 
معينة للربح والعائد". وقد تمت إضافة هذا المعيار األخير من 
قبل المحاكم لقضية جوي للتعدين ضد مصر وفنادق هيلنان 
ضد   Helnan International Hotels A/S الدولية 
مصر )قضية المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار رقم 

.(ARB/05/19
عملياً  أجنبي"  "مستثمر  مصطلح  توضيح  تم  فقد  وبالمثل، 
وقانونياً في عدد من اتفاقيات االستثمار الثنائية لتشمل: )أ) 
مختلفة عن  جنسية  من  االعتباريين  أو  العاديين  األشخاص 
الدولة المضيفة؛ )ب) الهيمنة األجنبية أو أقلية المساهمين من 
في  مباشرين  غير  أجانب  مساهمين  )ج)  المحلية؛  الشركة 
الشركة المحلية )على سبيل المثال، رغم المستويات الوسطية 
عليها  يهيمن  التي  المحلية  الشركات  و)د)  الشركة)؛  في 

المستثمرون األجانب.
وعلى المستوى الموضوعي، فإن اتفاقيات االستثمار الثنائية 
وهذا  للمستثمرين.  معينة  موضوعية  حماية  عادة  تحتمل 
عموماً يتضمن: )أ) حظر المصادرة )سواء أكانت مباشرة أم 
القانون) دون  الواقع أو بحكم  إما بحكم األمر  غير مباشرة 
تعويض؛ )ب) معاملة عادلة ومنصفة مع عدم التمييز؛ )ج) 
معاملة الدولة األولى بالرعاية )بنود"MFN" ) )د) حماية 
الثورات،  الحركات،  الشغب،  أعمال  )ضد  وأمن  تامة 
واألضرار الناجمة عن القوات المسلحة أو الشرطة أو غيرها 
حماية  )توفر  المظلة  بنود  )هـ)  الحكومية)؛  السلطات  من 
لالتفاقية في حال انتهاك الحقوق التعاقدية)؛ )و) حرية تحويل 
الذي  الدولي،  التحكيم  إلى  الوصول  تحقيق  )ز)  األموال، 
يمكن أن يكون مقيداً أو غير مقيد )ويشمل المقيد: الشروط 
المسبقة الالزمة الستنفاد سبل االنتصاف المحلية، أو األحكام 
المستثمرين  تلزم  التي  الطريق"  "تفرع  أساس  على  القائمة 
األجانب على االختيار ما بين التحكيم على أساس االتفاقية 
والتقاضي في المحالكم البلدية أو التحكيم على أساس العقد).
وقد كشف مسٌح أجري حول جوائز تحكيم االستثمار المتنوع 
شمل الدول المتوسطية العربية عن أن معظم أحكام وقضايا 
اتفاقيات االستثمار الثنائية المذكورة أعاله قد أثيرت من قبل 
العادلة  المعاملة  مبدأ  أن  غير  الدول.  وأيضاً  المستثمرين 
المعايير  أكثر  أنها  على  واضح  وبشكل  تصنف  والمنصفة 
فإن  هذا،  من  الرغم  وعلى  االستثمار.  تحكيم  في  استخداماً 
تطبيق معيار المعاملة العادلة والمنصفة من قبل المحاكم لم 
يكن متسقاً بشكل مطلق. ففي حين تميل بعض القرارات إلى 
التمسك بمعيار المعاملة العادلة والمنصفة على نطاق واسع 
من خالل عدم تقديم أي مرجعية للقانون الدولي العرفي، مثل 
ضد  األوسط  الشرق  أسمنت  وتسليم  شحن  شركة  قرارات 

االستثمار  منازعات  لتسوية  الدولي  المركز  )قضية  مصر 
 Emilio( مافيزيني  أوغسيتن  وإميليو   (ARB/99/6 رقم 
Agustin Maffezini) ضد إسبانيا )قضية المركز الدولي 
فإن   ،(ARB/97/7 رقم  االستثمار  منازعات  لتسوية 
المعاملة  معايير  من  مختلفا  نطاقا  أيدت  قد  أخرى  قرارات 
العادلة والمنصفة التي تحركها الحقيقة بشكل أساسي وتشمل 
إنكار العدالة، مثل قرار جان دو نول للتجريف الدولي ضد 
من  جوهرية  مخلتفة  فئات  أربع  هناك  أن  ويبدو  مصر. 
لمعايير  خرقاً  تشكل  قد  التي  عنها  االمتناع  أو  اإلجراءات 
اتفاقيات االستثمار الثنائية من قبل الدولة المضيفة: )1) تلك 
التي تغير بيئة األعمال والقانون بشكل سلبي؛ )2) تلك التي 
تجاه  التزاماتها  احترام  في  الدولة  فشل  على  عالمة  تضع 
المستثمر؛ )3) تلك التي تمس حقوق المستثمرين الشخصية 
واإلجرائية؛ )4) تلك التي تبدو كأنها أحد مظاهر المعاملة 

التعسفية والتمييزية للمستثمر.
وكما حدث في مارس )آذار) 2012، فقد ُقدمت 30 قضية 
للمركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار ضد دول البحر 
المتوسط العربية، فيما شكلت مصر طرفاً في %50 من تلك 
القضايا. ومن بين 375 قضية تحكيم لدى المركز، 16 منها 
كانت ضد مصر و5 ضد األردن و3 ضد الجزائر و3 ضد 
المغرب واثنتان ضد تونس، وقضية واحدة ضد لبنان. وهذا 
فيها  ينظر  التي  الحاالت  يشكل حوالي %8 من  بمجموعة 

المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار.
في القضايا الثالثين تلك، شملت هيئات التحكيم محّكمين من 
مختلف الجنسيات، منها: السويسرية والفرنسية واإلنجليزية 
واإليطالية  واأللمانية  واألسترالية  والكندية  واألمريكية 
والبلجيكية  والمصرية  واللبنانية  والتشيلية  واإلسبانية 
والهولندية  والصينية  واليونانية  والسويدية  والجمايكية 
من  األولى  المرتبة  الفرنسيون  المحكمون  يحتل  والبنغالية. 
حيث عدد مرات التحكيم، إذ تم تعيين محكّمين فرنسيين 16 
االستثمار  منازعات  لتسوية  الدولي  المركز  مرة في محاكم 
التي تشتمل على الدول العربية المتوسطية، يليهم المحكمون 
السويسريون )12 مرة) ثم المحكمون األمريكيون )7 مرات) 
والمحكمون  منهم)  كٍل  مرات   6( والبلجيكيون  فاإلنجليز 
واأللمان  اإليطاليون  والمحكمون  مرات)،   5( اإلسبان 

والكنديون )4 مرات كٍل منهم).
لتسوية  الدولي  المركز  إجراءات  بموضوع  يتعلق  وفيما 
والمخَتَتمة،  المعلقة  القضايا  بين  فمن  االستثمار،  منازعات 
مرتبطة  قضايا  و4  إنشائية  بمشاريع  مرتبطة  قضايا   10
والضيافة  بالسياحة  مرتبطة  قضايا  و5  الطاقة  بقطاع 
وقضيتان  والنسيج  الغزل  بصناعة  مرتبطتان  وقضيتان 
مرتبطتان بالتطوير العقاري وقضية واحدة مرتبطة بخدمات 
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عالقة  هناك  أن  يبدو  ذلك،  على  وبناًء  والتسليم.  المالحة 
االستثمارية  والقطاعات  االستثمار  نزاعات  بين  مباشرة 

األكثر جذباً للمستثمرين. 
أما فيما يتعلق بوضع ونتائج إجراءات المركز الدولي لتسوية 
و21  معلقة،  قضايا   9 حالياً  يوجد  االستثمار،  منازعات 
قضية تم البت فيها عن طريق المنح أو إجراءات تم إيقافها 
لبنان  عند ذلك الحد. لدى مصر 6 قضايا معلقة، وكل من 
والجزائر وتونس قضية واحدة. في 10 قضايا، كان الحكم 
في صالح الدولة، أما مطالبات المستثمرين فإما ُرفضت لعدم 
االختصاص أو بُناًء على الوقائع الموضوعية. في 7 قضايا، 
إلى تسوية ووقف اإلجراءات. وفي 4 قضايا،  التوصل  تم 
كسب المستثمرون وتم تأييد مطالباتهم كلياً أو جزئياً. ومن 
كانت  المستثمرون، 3  فيها  التي كسب  األربع  القضايا  بين 

ضد مصر.
ساهمت  قد  العربية  المتوسط  دول  أن  بالذكر،  الجدير  ومن 
بشكل إيجابي كما لعبت دوراً حيوياً في عالم تحكيم االستثمار. 
القضية األولى على اإلطالق في تحكيم المركز الدولي لتسوية 
 (Holiday Inns( منازعات االستثمار كانت هوليدي إنز
ضد المغرب )قضية رقم ARB/72/1)، كما تمت صياغة 
اختبار ساليني الشائن في قضية ساليني كوستروتوري س.ب.أ  
وإيتالزتريد س.ب.أ ضد مملكة المغرب )قضية المركز الدولية 
لتسوية منازعات االستثمار رقم ARB/00/4). أيضاً، وجيه 
 Waguih Elie( فيتشي  وكلوريندا  سياج  جورج  إيلي 
George Siag and Clorinda Vecci) ضد مصر 
رقم  االستثمار  منازعات  لتسوية  الدولي  المركز  )قضية 
ARB/05/15) التي تمثل حكماً فارقاً آخر، حيث تم في تلك 
القضية منح أكبر تعويض لفرد تحت رعاية المركز الدولي 
شركة  قضية  هناك  وبالمثل،  االستثمار.  منازعات  لتسوية 
المحدودة  األوسط)  )الشرق  الباسفيك  جنوب  ممتلكات 
 Southern Pacific Properties "Middle East")
لتسوية  الدولي  المركز  )قضية  مصر  ضد   (Limited
منازعات االستثمار رقم ARB/84/3) التي كانت أول قضية 
تم فيها تأكيد الحكم القضائي بناًء على العرض التشريعي القائم 
في قانون الدولة االستثماري. وما هذه إال أمثلة على قضايا 

االستثمار الهامة التي شملت دول البحر المتوسط العربية. 

استنتاج: االستثمار في منطقة البحر األبيض المتوسط 
العربية في ظل أمل الربيع العربي

العربية  المتوسط  البحر  دول  إسهام  كيفية  تم االطالع على 
وإبرامها  المتوسط،  بمنطقة  االستثمار  في  إيجابي  بشكل 

مماثل،  نحو  على  الثنائية  االستثمار  اتفاقيات  من  للعديد 
رعاية  تحت  االستثمار  نزاعات  من  العديد  في  وتورطها 
العديد من المحافل، خاصة المركز الدولي لتسوية منازعات 
االستثمار، حيث بدأت %8 من القضايا المسجلة في مواجهة 
دول البحر المتوسط العربية، كان وضع مصر فيها مؤسفاً 

كونها طرفاً في أكثر من %50 من تلك القضايا.
على أي حال، تجدر اإلشارة إلى أنه على مدى العقد الماضي، 
في  إيجابي  بشكل  العربية  المتوسط  البحر  دول  أسهمت 
تعزيز  خالل  من  سيما  ال  المنطقة،  داخل  االستثمارات 
حصصها في تلك االستثمارات. وعلى الرغم من ذلك، يبدو 
جلياً أن االستثمار في منطقة البحر المتوسط العربية قد دخل 
العربي"  "بالربيع  يسمى  ما  فترة  نموذج جديد خالل  نطاق 
يناير  في  ومصر  تونس  من  كل  في  الثورات  عن  الناجم 

)كانون الثاني) 2011.

كيفية إسهام دول البحر المتوسط العربية 
بشكل إيجابي في االستثمار بمنطقة المتوسط، 
برامها للعديد من اتفاقيات االستثمار الثنائية  واإ

على نحو مماثل

إن موجة المد الثوري غير المسبوقة التي اجتاحت المنطقة 
الفساد  من  خالية  بيئة  في  القانون  سيادة  تعزيز  إلى  وهدفت 
السياسي واالقتصادي قد نجحت، حتى اآلن، في تونس ومصر 
الشرق  منطقة  الثوري  التسونامي  هذا  اجتياح  وقبل  وليبيا. 
األوسط، كانت األزمات االقتصادية والقانونية التي تعاني منها 
بعض الدول الساعية بجد لالنضمام إلى العالم المتقدم لم تكن 
مجرد مظهٍر لعدم مالءمة اإلطار التنظيمي والقانوني، لكن 
أيضاً افتقار كارثي للمؤسسات القوية، إلى جانب االفتقار إلى 
التنفيذ المستدام لسيادة القانون. وفي الغالب ساد نوع من التشوه 
وعدم الثبات في إنفاذ سيادة القانون. ومع هذا، فإن الشرارة 
الثورية التي أشعلت شمعة الديمقراطية والحرية في المنطقة قد 
وفي  والحكومات.  للدول  التقليدية  النظرة  في  بالتأكيد  أثرت 
الوقت الحاضر، هناك اعتقاد جازم بأن "سيادة القانون" هي 
التي  الملحة  للتحديات  المدى  فّعال وبعيد  بمثابة َوْصفة لحل 
والفقر  االستبداد  فيها  بما  اليوم،  األوسط  الشرق  يواجهها 

والصراعات وتفشي الفساد وعدم احترام حقوق اإلنسان. 
الجذب  قوى  بين  الناس  يتمزق  كهذه،  عصيبة  أوقات  في 
والطرد المتناقضتين. وطالما أن الرغبة في األمن واالستقرار 
واالزدهار والديمقراطية الحقيقية لم تتحقق بعد، فإن قلوبهم 
اإلنكار  وستواصل  سترفض  النابضة  وعقولهم  المتألمة 

الشامل للفساد والطغيان والظلم والفقر.
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وقد ولَّد هذا األمر شعوراً هائاًل بالتفاؤل واإليمان بأن المستقبل 
ال بد وأن يحمل في ثناياه فرصاً عديدة أفضل، تعمل على 
التخفيف من الشكوك والمخاوف وعدم الطمأنينة التي تلوح 
في األفق. أمام مشاعر األمل والخوف المخلتطة هذه، يؤمل 
أن يسفر استخدام سيادة القانون وتنفيذه بشكل سليم عن فصل 
في  واإلنتاجية.  والحرية  والحكمة  واألمل  الضياء  أبدي من 
المناخ  على  عميق  إيجابي  تأثير  لهذا  سيكون  األمر  نهاية 
يبقى  التي  المتاحة،  االستثمار  وفرص  السائد  االستثماري 
وضعها الحالي غير مؤكد نظراً الستمرار عدم االستقرار.   

وكثيراً ما قيل بأن أكثر الدول العربية تطبيقاً للمساواة )مصر 
بالثورات في مطلع عام  تأثراً  األكثر  كانت  وليبيا وتونس) 
األخرى  العربية  المتوسط  البحر  دول  بقيت  فيما   ،2011
المستثمرون  يتأثر  حال،  أي  على  اآلن.  حتى  نسبي  بمنأى 
عدم  وحاالت  السياسية  بالمخاطر  عموماً  واالستثمار 
االستقرار. وبالتالي، تشهد كل من تونس ومصر وليبيا حالياً 
بانتهاء  حالة كساد وتراجع في االستثمار. وفي حين يؤمل 
التوجهات السلبية في المستقبل القريب، يبقى االنتظار  هذه 
السياسات  على  النوعية  النقلة  تأثير  كيفية  معرفة  وترقُّب 

االستثمارية والعقود والنزاعات. 
مثيراً  الحالة  لدراسة  نموذجاً  تمثل مصر  الصدد،  هذا  وفي 
لالهتمام. فمنذ اندالع الثورة في يناير )كانون الثاني) 2011، 
لعقود  كاملة  قانونية  مراجعة  إجراء  في  الدولة  شاركت 
إلى تسجيل 4 قضايا جديدة  أدى  الموجودة، مما  االستثمار 
لدى المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار. وفي محاولة 
للحد من الخالفات العالقة مع المستثمرين وتسويتها فيما تتم 
المحافظة على مناخ ونهج وديين بالنسبة للمستثمرين، أصدر 
يناير   3 في  المصرية،  المسلحة  للقوات  األعلى  المجلس 
)كانون الثاني) 2012، مرسوماً يعدل قانون االستثمار رقم 
المذكور،  المرسوم  من   7 بالمادة  وعماًل   .1997 لعام   8
مع  ودية  تسوية  مفاوضات  في  الدخول  الجائز  من  أصبح 
المستثمرين المتهمين باالختالس والفساد لتجنب اإلجراءات 
القانونية. ونتيجة لذلك، تم تشكيل لجان لفض النزاعات ودياً 
والمخاوف  باالستثمار  المتعلقة  النزاعات  حل  حالياً  تحاول 

بشأن عقود االستثمار القائمة بطريقة ودية.
في تونس وليبيا، تم تنفيذ مبادرات مشابهة لتشجيع االستثمار 
)كانون  يناير   14 ثورة  وعقب  الجديدة.  النماذج  إطار  في 
االقتصادي  التعاون  منظمة  من  كل  قامت   ،2011 الثاني) 
باستعراض  التونسية  والحكومة   ،(OECD( والتنمية 
هذه  وستُظهر  تونس.  في  االستثمار  لسياسات  مشترك 
إطار  تطوير  في  إحرازه  تم  الذي  التقدم  البيانية  المراجعة 
التنمية. وستقترح  لتشجيع االستثمار من أجل  فعال  سياسي 
واألجنبي. وسيجري  المحلي  االستثمار  مناخ  لتحسين  سباًل 

إعالن  إلى  االنضمام  عملية  من  كجزء  االستعراض  هذا 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حول االستثمار الدولي 
والمؤسسات متعددة الجنسيات. ويعتبر انضمام تونس مؤشراً 

اللتزامها بتطبيق أعلى المعايير الممكنة لحماية االستثمار.
مايو  في  االنتقالي،  الوطني  المجلس  أكد  فقد  ليبيا،  في  أما 
العقود  لجميع  واحترامها  ليبيا  التزام  على   ،2011 )أيار) 
السابق،  الليبي  النظام  مع  تمت  التي  الجارية  واالتفاقيات 
أبرمت حسب  قد  واالتفاقيات  العقود  هذه  تكون  أن  شريطة 
األصول. ومن المؤكد أن هذا األمر من شأنه أن يبعث على 
الراحة بالنسبة للمستثمرين الجادين ذوي المصداقية، وعلى 
تحفيز  خالل  من  إيجابية  نتائج  عن  سيسفر  أنه  األرجح 

وتشجيع االستثمار األجنبي.
في  االستثماري  المناخ  أن  كبير  حد  إلى  الواضح  من  يبدو 
أن  حيث  األجنبي،  لالستثمار  مواتياً  سيبقى  العربي  الربيع 
استمرار  تحمل  على  قادرة  غير  المتوسطية  العربية  الدول 
الضربات السلبية التي تعصف باالستثمار. ومن المتوقع أن 
يكون سبب التأثير السلبي الحالي على االستثمار هو المخاطر 
أن  المرجح  من  والتي  االستقرار،  وعدم  الجارية  السياسية 
وتحديد  للدول  جدد  رؤساء  انتخاب  مع  وتختفي  تذوي 
القائمة على أساس سيادة القانون  المؤسسات الجديدة للدول 

والشفافية والممارسات الخالية من الفساد.
اتفاقيات  من  العديد  الستعراض  تالياً  فإنه  ذلك،  إلى  إضافة 
االستثمار الثنائية وقرارات االستثمار التي تشمل الدول العربية 
المتوسطية، فمن المسلم به أن: )أ) على الدول إعادة النظر في 
االستثمار  قرارات  ضوء  في  الثنائية  االستثمار  اتفاقيات 
القضائية السائدة؛ )ب) على الدول إعادة النظر في العالقات ما 
بين اتفاقيات االستثمار الثنائية وتشجيع االستثمار؛ )ج) على 
لسياساتها  المالئمة  التقييم  عمليات  في  المشاركة  الدول 
االستثمارية لجذب االستثمارات األجنبية، كما أن عليها إدارة 
العمليات والبرامج التي تتسق والمنهجيات المالئمة لالستثمار 
للتسويات  المالئمة  البرامج  إدارة  الدول  على  )د)  الدولي؛ 
لنزاعات االستثمار وتجنب أي مخاطرة باإلجراءات  الودية 
القانونية التي يمكن أن تضر بصورة ومكانة االستثمار؛ )هـ) 
وغير  والتمييزية  المسيئة  السلوكات  تجنب  الدول  على 
المشروعة التي يمكن أن تثير المسؤولية الدولية؛ )و) على 
المحكمين الدوليين النظر بدقة في سلوك الدول المضيفة وكذلك 
النظر في تصرف المستثمرين وذلك لتبديد أي إساءة للعملية؛ 
)ز) على الدول تشجيع بناء ِفرق قانونية مختصة من الخبراء 
وذلك  الدولي،  والتحكيم  االستثمار  مباديء  في  الضليعين 
لضمان التمثيل المناسب في النزاعات عند اللزوم؛ )ح) على 
الدول أن تُبدي مميزاتها االستثمارية التنافسية من خالل تحديد 

القطاعات والمشاريع األكثر جذباً بالنسبة للمستثمرين.
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فاروق طبال
استشاري التنمية الحضرية، الجزائر

المتوسط منذ ما  البحر األبيض  بلدان جنوب وشرق  شهدت 
يقرب من نصف قرن تغيرات كبرى أعادت تشكيل هذه البلدان 
التي شهدت توسعاً  بقوة، وبشكل خاص أوساطها الحضرية 
في  باختالالت  مصحوباُ  وسريعاً  معتبراً  ديموغرافياً  ونمواً 
التوازن لم تكن السلطات الوطنية والمحلية مهيأة لها ولم تستطع 
العثور على الحلول الالزمة لها. واألمر يتعلق بالتنمية الحضرية 
المفتِقرة إلى التخطيط، وما يصاحبها من استبعاد وعدم كفاية أو 
غياب البنى التحتية الحضرية والخدمات االجتماعية األساسية، 
وأيضاً انتشار البطالة واألضرار المحيقة بالبيئة الحضرية. إن 
محاوالت االستجابة لهذا الموقف )برامج اإلسكان االجتماعي 
والتخطيطات الرئيسية والخطط الحضرية وبرامج التوظيف 
الموجهة الخ..) لم تُقدم سوى حلول فورية، وأيضاً فإن نقصان 
تجانسها وشمولها، وطابعها المركزي، قد قللوا من مردوداتها.

التي  الحضري  للتخطيط  استراتيجية  لممارسات  وباستلهام 
دعت إليها عدة مؤسسات دولية، والتي سبق تطبيقها بالفعل 
وبنجاح في الشمال، فإن بعض مدن المنطقة قد أعدت مؤخراً 
استراتيجيتها التنموية الخاصة. ونتائج هذه التجارب األولية 
هي بالطبع مختلفة وغير متساوية، ولكن المسؤولين المعنيين 
َيبدون ُمجمعين على االعتراف بمزاياها وفوائدها،  مباشرة 

حتى في تلك المرحلة المبكرة من التجربة.
وبالتزامن مع لحظة تمر فيها عدة بلدان بالمنطقة، وبالذات في 
المدن، بدينامية اجتماعية غير مسبوقة، تم تنظيم مؤتمر في شهر 
مارس )آذار) 2011، بمدينة برشلونة، سمح بمراجعة النتائج 
المتحققة والتوقعات، وذلك بمشاركة المدن المعنية. إن منظمي 
قد   (www.csp2011bcn.org الموقع  )انظر  المؤتمر 
طلبوا من كاتب هذه السطور، باالشتراك مع البروفيسور عبد 

هللا لحزام تحرير تقرير عن هذه التجارب، وهو ما استخدمناه 
كمادة لهذا المقال.

مقدمة

باعتبار المدن هي رأس حربة االقتصاد في هذه البلدان، فسرعان 
ما قامت باجتذاب سكان الهوامش واألرياف بحثاً عن فرص 
العمل وشروط أفضل للمعيشة. وفي منطقة كان سكانها ريفيين 
بشكل أساسي منذ خمسين عاماً فقط، سيمثل سكان الحضر نسبة 
لتوقع  وفقاً  عام 2025،  بحلول  السكان  إجمالي  من   75%
 .(UCLG(  " المتحدة  المحلية  والحكومات  "المدن  منظمة 
والمدن هي مسرح للمشاكل المتكررة، وهي تعكس اليوم هشاشة 
المستوَيين االجتماعي والبيئي، وهي  البلدان، وال سيما على 
وبشكل متزايد مسرح للمواجهات شديدة العنف أحياناً، مما يُشّكل 

تحديات بالغة للمسؤولين عن تخطيط تنميتها وإدارتها.
لمواجهة هذه التحديات، وتخطيط التنمية االقتصادية واالجتماعية 
والمكانية للمدن، ولسد ثغرات الممارسات التقليدية للتخطيط 
العمراني، شرعت عدة بلدان منذ عقد من الزمان في ممارسات 
تهدف  االستراتيجيات  وهذه  الحضرية.  للتنمية  شمواًل  أكثر 
جميعها إلى توفير الشروط التي تسمح للمدن بتجاوز تخلفها 
التحتية، وفي نفس  التوظيف واإلسكان والبنى  على مستوى 

الوقت تأمين نموها االقتصادي وتحسين حوكمتها.

التقييم الكيفي الستراتيجيات التنمية الحضرية في بلدان 
جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط

إن التقرير السابق ذكره يدور حول مدن تطوان )المغرب) 
وصفاقس )تونس) واإلسكندية )مصر) ورام هللا )فلسطين) 

االقتصاد واإلقليم | التنمية المستدامة

 استراتيجيات التنمية الحضرية في بلدان جنوب 
 وشرق البحر األبيض المتوسط. الممارسات 

المستجدة في مواجهة المواقف الراسخة
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وعّمان )األردن) وحلب )سوريا) وطرابلس )لبنان) وأزمير 
)تركيا)؛ وبعض هذه المدن قد جددت الممارسة األولية في 

التحديث )تطوان واإلسكندرية وصفاقس).
بحماس،  الحضرية  التنمية  استراتيجيات  استقبال  تم  وقد 
المشاكل  تُبرز  ألنها  المحليين،  الفاعلين  ِقبل  من  خاصة 
الحضرية ذات األولوية وتقترح خطط العمل المناسبة بشكل 
تقدم  أنها  ويبدو  المتوقعة،  أو  المتوفرة  الميزانيات  مع  عام 
أكثر  حاًل  المتوسط  األبيض  البحر  وشرق  جنوب  لبلدان 
اقتصادية من التخطيط التقليدي الذي صار ُمكلِّفاً، حتى ولو 
كان  ولو  بعد،  بكامله  يتشكل  لم  المقاربة  هذه  معمار  كان 
عند  مختلفة  أشياء  يعني  االستراتيجي  التخطيط  مصطلح 

أشخاص مختلفين.
ومنذ البداية، يعترف التقرير بأن مسيرة استراتيجيات التنمية 
الحضرية المبنية على التشاور ومقاربة تشاركية واسعة، قد 
سمحت للمدن التي طبقتها أن تخطط لتطويرها على المدى 
الطويل، وبالنسبة لبعض المدن فقد سمحت بالشروع في تنفيذ 
خطط العمل على المدى القريب والمتوسط. ولكن يبقى أن 
االستراتيجيات  تحقق  أنماط  وأن  متساوية،  غير  النتائج 
االقتصادية واالجتماعية،  السياقات  تختلف بحسب  وتنفيذها 

وفوق ذلك السياقات المؤسسية للبالد المعنية.
وعلى المستوى المنهجي، فإن جميع التجارب التي أُنجزت 
كانت على أساس المنهجية الُموصى بها عموماً وبخاصة من 
المراحل  باعتماد   ،(Cities Alliance( المدن"  "تحالف 

الكالسيكية التي تَمحور حولها التقرير، أال وهي: 

المرحلة التجهيزية التي تسمح بتحديد األهداف وتعيين   ▪
قيادة المشروع وتنظيم الفاعلين وخلق الشروط والدوافع 

للمشاركة،
مرحلة إعداد االستراتيجية الُمتّفق عليها وخطط العمل   ▪

ودعم تنمية المدينة،
هذه  وتظل  والبرامج،  للخطط  الفعلي  التنفيذ  مرحلة   ▪
المرحلة هي األقل تقدماً في معظم المدن التي تناولتها 

الدراسة.

المرحلة التجهيزية، الموضوعات محل الدراسة ومسألة 
القيادة:

كل  في  مدرجة  المبدأ  حيث  من  هي  المدينة  شؤون  إن 
للحكومة  كاختصاص  المنطقة  لبلدان  القانونية  النصوص 
)رئيس  العمدة  وتنسيق  سلطة  وتحت  المنتخبة،  المحلية 

المبدأ في مسار  القيادة من حيث  الذي يؤّمن  البلدية)، وهو 
تم  وهكذا  ومستدام.  فعال  بشكل  المدينة  تنمية  استراتيجية 
في  الحضرية  التنمية  الستراتيجيات  بالنسبة  األمور  تنظيم 
تونس وصفاقس وطرابلس وحلب ورام هللا وعّمان وأزمير، 
وعلى خالف ذلك كان محافظو مدن تطوان واإلسكندرية، 
قادوا  من  هم  المغرب  في  والجديدة  سطات  مدن  ومؤخراً 
العملية. وفي الواقع، فإن معظم بلدان جنوب وشرق البحر 
من  يضم  مزدوج،  بها  المدن  حكم  نظام  المتوسط  األبيض 
)المحافظون)،  المركزية  السلطة  تعينها  التي  الهياكل  جهة 
)رؤساء  ُعمد  يرأسها  منتخبة  هياكل  أخرى  جهة  ومن 

المراحل الرئيسية الستراتيجية تنمية المدينةالشكل 22

1. تجهيز إطالق استراتيجية التنمية المدنية
إقامة نظام التوجيه

تحديد الفاعلين الرئيسيين وإشراك هؤالء الفاعلين 
في عملية استراتيجية تنمية المدينة

تجهيز خط سير برنامج استراتيجية تنمية المدينة

2. حالة األماكن ووضع التشخيص التشاركي
تحرير تقرير عن مالمح المدينة (إذا لزم ذلك)
 إعداد قائمة باألماكن موجهة حسب المناطق

المكانية والموضوعات
 تحليل مواطن القوة والضعف 

والفرص والتهديدات
تحليل السيناريوهات المحتملة للتنمية

3. تحديد الرؤية بالتشاور والمشاركة
تطوير الرؤية

نشرها

4. صياغة االستراتيجية لتحويل الرؤية إلى 
أفعال ملموسة

تحديد األهداف االستراتيجية
 تحديد اإلصالحات الوجب إدخالها إلنجاح تنفيذ

االستراتيجية

5. إعداد خطط العمل والتمويل 
 تحديد األعمال التي ستنفذ ومواقعها وتواريخ

االنتهاء منها
 توفير الوسائل التمويلية وحشد الفاعلين لتحقيق

هذه األهداف

6. تنفيذ استراتيجية تنمية المدينة ومتابعتها 
وتقييمها
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البلديات) معترف باستقالل قرارهم بنص القانون، ويُستكمل 
بالمواطنين بغرض إعطاء الُعمد )رؤساء البلديات) سلطات 

واقعية للقرار فيما يختص بشؤون المدينة.
القرار  استمرارية  مسألة  فإن  القيادة،  طبيعة  عن  وبعيداً 
العمدة  تغيير  أن  حيث  مطروحة،  تظل  العملية  واستدامة 
توقف  أو  تباطؤ  إلى  يؤدي  قد  المحافظ  أو  البلدية)  )رئيس 
العملية، كما كانت الحالة في تطوان واإلسكندرية بعد تغيير 
المحافظ، وكذلك في عمان وتونس العاصمة ساعة انتخاب 
ُعمدة جديد. إن مسألة القيادة ليست مجرد شأن داللي، فقائد 
العملية يلعب دوراً رئيسياً في شخصنة االستراتيجية، وحشد 
في  توافق  وبناء  العمل  مصداقية  تتوقف  وعليه  الفاعلين، 
محلي  ومواطن  مناقشتها.  ستتم  التي  المسائل  حول  اآلراء 
منتخب هو أصلح لتولي هذه المهمة أكثر من موظف مدني 

ولو كان ممثاًل للحكومة.
إن تعيين الموضوعات التي ينبغي أن يتمحور حولها تنفيذ 
استراتيجية تنمية المدينة لم يمثل صعوبة في حد ذاته، و كما 
كان متوقعا تماما، تم التركيز في كل مكان تقريباً على نفس 
المشاكل العامة التي تواجهها مدن المنطقة: التوظيف )وبشكل 
غير  العمالة  مسؤولية  وتولي  الشباب  توظيف  خاص 
الرسمية)، وتنمية االقتصاد المحلي، وتحسين شروط اإلدارة 
وتمويل أنشطة المدينة، والتنمية المكانية، والسكن العشوائي 
ومدن الصفيح، والبيئة الحضرية، والبنى التحتية االجتماعية، 
والديمقراطية  الحضرية  الحوكمة  مسألة  إن  والمواصالت. 
ظلت  النقاشات)  وقت  )خاصة  كامنة  كانت  وإن  المحلية، 
كانت  وإن  خصوصية  ذات  مسألة  السابق  العقد  خالل 
شهدتها  التي  االجتماعية  االضطرابات  بمناسبة  مستدعاة، 
المنطقة، لتكون في مركز النقاشات التي ستشكل تنمية المدن، 
النوع  لمسألة  بالنسبة  الحال  كما  ذلك  في  نأمل  أن  يجب 
االجتماعي ودور المرأة في المجتمع العربي. وفي النهاية، 
فإن الموضوعات الناشئة، كالتغير المناخي واقتصاد الطاقة، 
نادراً ما تتم مقاربتها، وهو ما يشير البتعاد هذه المسائل عن 

االهتمامات اليومية للمواطنين.

التنفيذ التشاوري للرؤية واالستراتيجية ولخطط العمل

مراحل  هي  الحضرية  التنمية  استراتيجيات  تنفيذ  تتابع  إن 
بفضلها يتم بناء روح تشاركية وانتماء للعملية. وإحدى هذه 
المراحل هي عبارة عن دعوة مختلف الفاعلين لصياغة رؤية 
عن  وبعيداً  القادمة.  سنة   20 أو  الـ 15  خالل  للمدينة 
الصعوبات التي يبدو أن هذا التمرين يمثلها بالنسبة لفاعلين 
االلتزام  إلبراز  حيز  فهناك  المشاركة،  على  معتادين  غير 

القوي أحياناً للقطاع الخاص الذي يبدو بوضوح كشريك قرر 
أن يلعب دوراً من الدرجة األولى في تنمية المدينة، حتى ولو 
في  الحالة  كانت  كما  االقتصادية،  التنمية  بعد  عن  بمعزل 
صفاقس واإلسكندرية وبشكل أوضح في حلب. ويتم التعبير 
النقاشات،  في  عادة  األقل حضوراً  المهمشين،  السكان  عن 
بواسطة المجموعات المنظمة والملتزمة، وخاصة مجموعات 

الشباب أو النساء )اإلسكندرية وحلب وتطوان). 

حدى نقاط ضعف تجربة استراتيجيات التنمية  واإ
الحضرية هي افتقارها للمستوى المؤسسي في 

بلدان المنطقة

هذه المرحلة من الصياغة للمحاور االستراتيجية والتي ستنمو 
العمل،  المدن، وكذلك مرحلة خطة  عليها استراتيجية تنمية 
تظالن عموميتين، وهما في األغلب لتعداد القوائم الطويلة من 
لتلبية حاجات كل  السلطات  يعكس رغبة  ما  أو  "الرغبات" 
الجماعات االجتماعية. ولنميز حاالت المدن 1- اإلسكندرية 
حيث خطة العمل، الموضوعة جيداً، استفادت من التمويالت 
استراتيجية  تنفيذ  ضمن  مما  والخارجية،  الوطنية  المتعاقبة 
تنمية المدينة. 2- صفاقس التي استفادت من دعم كل البلديات 
ن صفاقس الكبرى وكذلك من التوفر على فريق تقني  التي تكوِّ
القديمة  حلب  مدينة  تأهيل  إعادة  3- برنامج  كفاءة.  ذي 
متواصاًل  )استراتيجية تنمية مدن حرفية) وقد شهدت تنفيذاً 

وشديد التقدم.

تنفيذ ومأسسة استراتيجيات التنمية الحضرية

باستثناء مدينة حلب القديمة، فإن معظم استراتيجيات التنمية 
الحضرية التي تمت دراستها بالمنطقة هي إما قيد التنفيذ، أو 
كي  التنفيذ  من  كاف  بشكل  متقدم  مستوى  بعد  تشهد  لم 
نستخلص منها نتائج ملموسة. وفي نفس الوقت من المهم أن 
نالحظ أن إنشاء كيان مسؤول عن تفعيل خطط العمل هو هٌم 
ما  وهو  العملية،  أثناء  متأخراً  سوى  االعتبار  في  يؤخذ  لم 
عن  المسؤولين  وَيحرم  فعال  للتسليم"  "ممر  وجود  يعوق 
التنفيذ من الشعور الضروري باالنتماء لمشروع استراتيجية 

التنمية الحضرية.
وإحدى نقاط ضعف تجربة استراتيجيات التنمية الحضرية هي 
افتقارها للمستوى المؤسسي في بلدان المنطقة. على خالف 
المخططات الموجهة الكالسيكية والتي هي وثائق ذات طابع 
تنظيمي في مواجهة األطراف الثالثة التي من المفترض أن 
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التنمية  استراتيجيات  فإن  نظرياً)  األقل  )على  بها  تلتزم 
الحضرية لم يخول لها القانون قوة األداة التنظيمية، باستثناء 
تركيا والمغرب حيث تم إضفاء الطابع المؤسسي على التخطيط 

االستراتيجي القريب من استراتيجيات التنمية الحضرية.

مساهمات استراتيجيات التنمية الحضرية في منطقة 
جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط ومستقبلها

على الرغم من وجود بعض أوجه القصور، فال يمكن إنكار 
على  القرار  وأخذ  والتشاور  والمشاركة  القيادة  تجربة  أن 
المستوى المحلي، والتي تمليها استراتيجيات التنمية الحضرية 

صار لها عدد من المردودات اإليجابية:

بالنسبة لبعض المدن فقد كانت المرة األولى التي يلتقي   ▪
في  ليفكروا  المحلي  المستوى  على  الفاعلين  كل  فيها 

مشاكل المدينة ومستقبلها؛
الوعي  في  الحضرية  التنمية  استراتيجيات  تساهم   ▪
السكان  وإدراك  المحلي  المستوى  على  بالمسؤوليات 

لصالحيات اإلدارة البلدية وحدود تلك الصالحيات؛
هي بالنسبة للمدينة وسيلة اتصال على المستوى الوطني   ▪

والدولي؛
والتقنيين  المنتخبين  قدرات  لتعزيز  فرصة  أيضاً  هي   ▪

العموميين؛
التنمية  استراتيجيات  عن  المنبثقة  العمل  خطط  إن   ▪
ليست  االستراتيجيات  تلك  كانت  ولو  حتى  الحضرية، 
بعد في مستوى القوانين التنظيمية، فإنها تستخدم غالباً 
اإلدارات  قبل  من  متحققة  لمشروعات  كمرجعيات 

والجهات المانحة الوطنية والدولية.

الشركاء  موقف  تطور  الحظنا  الزمان،  من  عقد  وخالل 
المبادرة لاللتزام في  الذي يزدادون في أخذ زمام  المحليين 
عمليات الستراتيجيات التنمية الحضرية على مستوى مدنهم 
مدن  عدة  انضمت  وقد  "الرائدة".  المدن  تجارب  باستلهام 
التنمية  الستراتيجيات  الحالية  للموجة  األردن  في  ثانوية 
الحضرية، كذلك سوسة في تونس، وسطات والجديدة ومدن 
عديدة في المغرب، وصيدا في لبنان، الخ. هذا الميل يعكس 
الوعي بأن صعود المشكالت الحضرية ال يمكن معالجته إال 

على المستوى المحلي وعلى منظور متوسط وبعيد المدى.
هذه  تطوير  من  بد  فال  المعتبر،  تقدمها  من  الرغم  وعلى 
االستراتيجيات لتصحيح عيوبها الملحوظة ورفعها لمستوى 
التجارب الناجحة في شمال البحر األبيض المتوسط وغيرها. 

التي  المحلية  الحوكمة  مستوى  على  بعيوب  يتعلق  األمر 
وتفويض  المركزية  السلطات  من  قبواًل  إصالحها  يتطلب 
المستوى المحلي بالصالحيات الالزمة والسلطات والوسائل 

التي يجب أن تصاحبها.
وفي هذا الصدد، فإن مؤتمر برشلونة ولقاءات أخرى تمت 
بعد ذلك، مثل لقاء بيروت في فبراير )شباط) 2012، الذي 
التنمية  استراتيجيات  طورت  التي  المنطقة  مدن  بين  تم 

الحضرية )األردن ولبنان وتونس) قد أوصت بـ:

الحضرية  التنمية  استراتيجية  بامتالك  الشعور  إقرار   ▪
بتوسعة قاعدة اتخاذ القرار،

المكافحة من أجل تمأسس استراتيجيات التنمية الحضرية   ▪
على المستوى الوطني،

إنشاء شبكة من المدن التي طّورت استراتيجيات التنمية   ▪
الحضرية، مع االستفادة بجهود الشبكات القائمة أو التي 
 ،(Medcities( بصدد اإلنشاء مثل ]شبكة المدن المتوسطية
وبرنامج  المتحدة،  المحلية  والحكومات  المدن  ومنظمة 
التعاون األلماني للمدن والبلديات لتطوير المناطق الحضرية 

.](CoMun/GIZ( بالفضاء المغاربي

ومن الممكن أن نتوقع أن االضطرابات التي شهدتها المنطقة 
وكذلك  العامة،  للحياة  أكبر  ديمقراطي  بتحول  والمطالب 
الحاجة إلى إعطاء مزيد من سلطة القرار للمستويات المعنية 
بشكل مباشر )التبعية) ستعطي المزيد من الشرعية للسلطات 
المحلية التي ستجعل من استراتيجيات التنمية الحضرية أداة 

مركزية وال رجوع عنها لسياساتها التنموية.
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 مانفريد ويسنباتشر  
)Manfred Weissenbacher(

 معهد الطاقة المستدامة 
)Institute for Sustainable Energy( 

)University of Malta( جامعة مالطا

ف الطاقة نظرًيا على أنها اإلمكانية أو القدرة على أداء  تُعرَّ
العمل، ويعني التحّكم في الطاقة تعيين الحدود الخارجية لما 
كيان  أي  أو  األمم  أو  المجتمعات  ِقبل  من  إنجازه  يمكن 
اجتماعي آخر. ويأتي توفير مصدر كبير وموثوق به للطاقة 
على رأس األولويات لجميع البلدان، وحتى هذه اللحظة، ال 
يتحقق هذا في األساس من خالل حصص عالية من  يزال 
المدى  وعلى  الطاقة.  خليط  في  األحفوري  الوقود  أنواع 
أو  المتجددة  الطاقة  استخدام  من  بٌد  لنا  يكون  لن  البعيد، 

األنظمة المستدامة غير المتجددة للقيام بأنشطتنا.
التحول نحو حصص  الثالثة وراء  الرئيسية  الدوافع  تتمثل 
)حيث  المناخية  المشكالت  في  المتجددة  الطاقة  من  أكبر 
ينبعث من حرق أنواع الوقود األحفوري الغازات المسببة 
عن  التنمية  تحفيز  وإمكانية  الحراري)،  االحتباس  لظاهرة 
الطاقة؛  موارد  وتأمين  خضراء"،  "وظائف  خلق  طريق 
المتجددة بوجه عام على موارد داخلية.  الطاقة  حيث تقوم 
هو  الطاقة  إمدادات  تأمين  وهو  األخير،  الدافع  أن  ويبدو 
اعتماًدا  تعتمد  التي  الدول  تسعى  حيث  الدوافع؛  تلك  أقوى 
تقديم  إلى  األحفوري  الوقود  أنواع  استيراد  على  كبيًرا 
وإلى  مبكرة،  المتجددة في مرحلة  الطاقة  حوافز الستخدام 
تأمين  يتضمن  المتوسطي،  الصعيد  على  نطاًقا.  أوسع  حد 
في  األول  الجانب  يكمن  رئيسيين.  جانبين  الطاقة  إمدادات 
البحر  جنوب  بلدان  في  الطاقة  من  كافية  خدمات  توفير 
مستويات  تزيد  أن  يُتوقع  حيث  وشرقه،  المتوسط  األبيض 
)واالستقرار  التنمية  لتعزيز  الطاقة  من  الفرد  استهالك 
البحر  أهمية  في  فيتمثل  الثاني،  الجانب  أما  السياسي). 

المتوسط باعتباره بوابة عبور الطاقة إلى االتحاد  األبيض 
األوروبي.

أمن الطاقة في دول جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط

بين  اإليجابي  االرتباط  يُعد  األول،  بالجانب  يتعلق  فيما 
استهالك الفرد من الطاقة والتنمية البشرية قوًيا خاصًة في 
المراحل األولى من التنمية، في حين أن اإلفراط في إمدادات 
من  المزيد  عنه  ينتج  لن  للغاية  المتقدمة  البلدان  في  الطاقة 
تبلغ  التي  الطاقة  إمدادات  أن  الواضح  اإلنسان. من  رفاهية 
طًنا واحًدا مكافئ نفط للفرد الواحد سنوًيا كافيٌة لتحقيق تنمية 
بشرية عالية )وإن لم تكن عالية للغاية)، وفي الواقع هذا هو 
البحر  جنوب  بلدان  في  المالحظ  الطاقة  استهالك  مستوى 
الفرد من  بلغ نصيب  ففي عام 2011،  المتوسط.  األبيض 
استهالك الطاقة 1.17 طن مكافئ نفط، وفي مصر 0.99 

طن مكافئ نفط 
في حين بلغ في تركيا 1.41 طن مكافئ نفط. وفي الوقت 
ذاته، يبلغ نصيب الفرد من استهالك الطاقة في فرنسا 3.86 
طن مكافئ نفط سنوًيا، وفي إسبانيا 3.20 طن مكافئ نفط، 
نفط  مكافئ  طن   2.82 يوازي  ما  إيطاليا  في  يصل  كما 

سنوًيا.
ترتبط أنماط استهالك الطاقة هذه بدورها بمؤشرات اجتماعية 
بين  كبيرة  لفوارق  حقيقي  وجود  تبين  متنوعة  واقتصادية 
شمال حوض البحر األبيض المتوسط مقارنًة بجنوبه وشرقه. 
خمسة  بمقدار  المصريين  من  ثراًء  أكثر  الفرنسيون  يعد 
الدخل  إجمالي  من  الواحد  الفرد  نصيب  من حيث  أضعاف 
جنوب  بلدان  سكان  ُخُمس  يعيش  كما   ،(GDP( المحلي 
البحر األبيض المتوسط تقريًبا تحت خط الفقر. من المتوقع 
التي  من  أطول  حياًة  يعيش  أن  إيطاليا  في  مولود  لشخص 
يحياها المولود في تركيا أو مصر بمقدار تسع سنوات تقريًبا. 

االقتصاد واإلقليم | التنمية المستدامة

 الطاقة المتجددة في اإلطار المتوسطي: 
الوضع الراهن والرؤى المستقبلية



20
12

ي 
سط

تو
الم

23
6

ملة
شا

رة 
نظ

المتوسط  األبيض  البحر  يعتبر سكان شمال حوض  وعملًيا 
الجنوب  سكان  من   30% أن  حين  في  متعلمين،  جميعهم 
والجزائر  مصر  ففي  والكتابة.  القراءة  يعرفون  ال  أميون، 
على سبيل المثال، %40 من اإلناث الالتي تتجاوز أعمارهن 

15 سنة غير متعلمات.

فلك أن تتخيل أن مصر في غضون بضعة 
عقود، سيتضاعف عدد سكانها مقارنًة بعدد 
سكانها حالًيا، وسيبدو جلًيا أنه ثمَّة حاجة 

لمزيد من الطاقة في دول جنوب وشرق البحر 
األبيض المتوسط

مع  أيًضا  السكاني  والنمو  الخصوبة  معدالت  تتوافق  كما 
من  وغيرها  الطاقة  استهالك  على  القائمة  التطلعات 
في  بالكامل  والصناعية  الغنية  الدول  في  أما  االتجاهات. 
أوروبا المتوسطية، فنجد أن معدل الخصوبة اإلجمالي، أي 
أقل  حتى  أو  أقل  الواحدة،  للمرأة  األطفال  عدد  متوسط 
من  الخصوبة.  إحالل  أو  استبدال  مستوى  بكثير،من 
الضروري أن يحل طفالن )على أن يعيشا إلى سن اإلنجاب) 
محل األب واألم؛ مما يحافظ على ثبات عدد السكان. ولكن 
خالل عام 2011، بلغ معدل الخصوبة اإلجمالي في إيطاليا 
وإسبانيا 1.39 و1.47 طفل لكل امرأة على التوالي. ومن 
مصر  في  اإلجمالي  الخصوبة  معدل  يبلغ  أخرى،  ناحية 
2.97؛ أي ثالثة أطفال في المتوسط لكل امرأة، وفي تركيا 
يصل المعدل إلى 2.15، في حين تسجل الجزائر معداًل قدره 
السكاني  النمو  معدالت  تبدو  قد  األولى،  وللوهلة   .1.75
الناتج في مصر %1.96، و1.24 في تركيا، و1.17 في 
بمعدل  ينمو  الذي  السكان  عدد  أن  إال  منخفضًة،  الجزائر 

%1.96 سنوًيا تضاعف خالل 35 عاًما.
فلك أن تتخيل أن مصر في غضون بضعة عقود، سيتضاعف 
ة  عدد سكانها مقارنًة بعدد سكانها حالًيا، وسيبدو جلًيا أنه ثمَّ
حاجة لمزيد من الطاقة في دول جنوب وشرق البحر األبيض 
بل  للسكان،  الحالي  للعدد  التنمية  لتحفيز  ليس  المتوسط، 
استهالك  من  الفرد  لنصيب  الحالي  المستوى  على  للحفاظ 
الطاقة أو زيادته، على الرغم من زيادة نمو السكان نسبًيا. 
وتدابير  المتجددة  الطاقة  ستضطلع  أنه  فيه،  شك  ال  ومما 
من  ولكن  المواقف،  هذه  مثل  في  بدورها  الطاقة  فاعلية 
المتوقع أن يظل الوقود األحفوري موجوًدا بقوة لعقود مقبلة.
البحر  وشرق  جنوب  بلدان  فإن  المعنى،  هذا  على  وللتأكيد 
المتوسط مجتمعًة تحظى بقاعدة موارد حفرية كبيرة، ومن 

بينها العديد من مصدري الوقود األحفوري الصافي: الجزائر 
ومصر وليبيا وسوريا. تحتل الجزائر المركز السادس عشر 
من حيث االحتياطي العالمي من البترول؛ كما تمتلك ثامن 
أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، وتعد رابع أكبر 
مصدر للغاز. أما ليبيا، فلديها 46 مليار برميل من البترول 
يساوي 3.4%  ما  المستكشف، وهو  االحتياطي  تقريًبا من 
من إجمالي االحتياطي العالمي المستكشف )في المقابل، يبلغ 
برميل).  مليار   264 حوالي  السعودي  النفط  احتياطي 
ومؤخًرا، أصبحت تونس مصّدًرا صافًيا للوقود األحفوري، 
في حين تواصل مصر تصديرها للغاز الطبيعي، على الرغم 
من تحولها إلى مستورد للبترول. وسيتوقف مدى االستفادة 
المنطقة – المغرب  الوقود األحفوري في  الفعلية لمصدري 
في  الموارد  هذه  من  وتركيا –  واألردن  وإسرائيل  وتونس 

نهاية المطاف على المستويات المستقبلية للتعاون اإلقليمي.

أمن الطاقة في االتحاد األوروبي

تلك  على  متزايد  تنافس  ثمة  سيكون  أنه  ملحوظاً  بات  لقد 
الموارد القادمة من دول شمال البحر األبيض المتوسط، إذ 
تعدُّ فرنسا وإيطاليا وإسبانيا من بين أكثر عشر دول استيراداً 
األوروبي  االتحاد  دول  مجموع  واردات  زادت  وقد  للنفط، 
بنسبة %29 خالل الفترة ما بين عامي 1996 و2006. 
إلى  بالنظر  مريحاً  األمر  يبد  لم   ،2010 عام  وبحلول 
االحتياطي المؤكد البالغ 6.3 مليار برميل من النفط مع إنتاج 
يومي  استهالك  مقابل  يومياً  برميل  مليوني  يقل عن  محلي 
األوروبي.  االتحاد  دول  في  يومياً  برميل  مليون   14 يبلغ 
وبهذا، يتحتم استيراد نسبة %86 تقريباً من النفط المستهلك، 
وبحلول عام 2030 سترتفع هذه النسبة إلى %93 في ظل 
عند  نسبياً  أفضل  الموقف  ويبدو  المعتاد".  "العمل  سيناريو 
النظر إلى الغاز الطبيعي، حيث بلغ اإلنتاج 174.9 مليار 
متر مكعب خالل عام 2010 مقارنة باالستهالك الذي بلغ 
492.5 مليار متر مكعب، بما يكشف عن نسبة استيراد تبلغ 
ط ألن تصل هذه النسبة إلى %75 في عام  %64 )ويخطَّ
مقدار  توقف  بينما   ،(2030 عام  بحلول  و84%   2015
نهاية  المؤكد عند 2.4 تريليون متر مكعب في  االحتياطي 

عام 2010.
من بين االستراتيجيات التي يعتمدها االتحاد األوروبي للحد 
والغاز.  للنفط  استيراده  تنويع مصادر  اإلمداد؛  من مخاطر 
المزيد من االستهالك من  على تحويل  أنه يعمل أيضاً  كما 
النفط إلى الغاز. جدير بالذكر أنه باستثناء النفط الوارد من 
نصف  حوالي  على  األوروبي  االتحاد  يحصل  النرويج، 
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فيما  سابقاً،  السوفيتي  االتحاد  دول  من  النفط  من  وارداته 
األوسط وحوالي  الشرق  من  الواردات  يحصل على خمس 
%14 من غرب أفريقيا. أما بالنسبة لواردات الغاز الطبيعي، 
فيعتبر االتحاد الروسي أكثر أهمية بالنسبة لالتحاد األوروبي، 
الغاز  من  روسيا  احتياطي  أن  أقلها  ليس  ألسباب  وذلك 

الطبيعي يفوق بشكل جوهري احتياطيها من النفط.
قام  روسيا،  على  الطاقة  توفير  في  اعتماده  مدى  ولتقليل 
االتحاد األوروبي بالتحول بشكل جوهري إلى منطقة البحر 
الطبيعي  الغاز  إذ أن حوالي %65 من  المتوسط.  األبيض 
المستهلك في غرب أوروبا يمر عبر البحر األبيض المتوسط، 
انتشرت  حيث  مؤكد،  بشكل  للزيادة  مرشحة  النسبة  وهذه 
كل  في  الماضية  السنوات  خالل  بسرعة  األنابيب  خطوط 
ركن تقريباً بمنطقة البحر المتوسط. فالنفط ينتقل فعلياً عبر 
بحر  ومنطقة  القوقاز،  ومنطقة  وروسيا  العراق  من  تركيا 
 (Nabucco( "نابوكو"  أنابيب  خط  سيمتد  فيما  قزوين، 
بطول 3893 كم، وسيبدأ تشغيله حوالي عام 2017، بدون 
العراق  من  الغاز  لينقل  الروسية،  األراضي  يمس  أن 
وحتى  وكازاخستان  تركمانستان  من  )وربما  وأذربيجان 
والمجر  ورومانيا  بلغاريا  إلى  ومنها  تركيا،  عبر  إيران) 
أيضاً.  أخرى  مناطق  إلى  توزيعه  يمكن  وهناك  والنمسا، 
األكثر من ذلك أنه يجري التخطيط لنشر وصلة خط أنابيب 
غاز بين تركيا وسوريا واالندماج مع خط الغاز العربي، بما 
يتيح تصدير الغاز المصري إلى أوروبا الغربية، حيث تكون 
معظم صادرات الغاز المصري حالياً في صورة غاز طبيعي 
مسال )LNG)، وهو منتج يتطلب المزيد من البنية التحتية 

باهظة التكلفة.

د االتحاد األوروبي بإلزام نفسه  لهذا، تعهَّ
باألهداف "20-20-20"، وتتمثل في: 

تقليص حجم االنبعاثات من غازات االحتباس 
الحراري بدول االتحاد األوروبي بنسبة 20% 

على األقل دون مستويات عام 1990

ال شك في أن دور الجزائر، في الوقت الحالي، يعتبر أكثر 
أهمية من دور مصر بالنسبة لالتحاد األوروبي فيما يتعلق 
الطبيعي  الغاز  كان  طويل،  وقت  مدار  فعلى  بالطاقة. 
الجزائري يصل إلى أوروبا عبر خط أنابيب غربي يمر عبر 
المغرب ثم إلى إسبانيا، باإلضافة إلى خط آخر شرقي يمر 
عبر تونس ثم إلى صقلية )Sicily). وباإلضافة إلى ذلك، فقد 
تم مؤخراً افتتاح خط أنابيب بحري مباشر جديد من الجزائر 

إلى إسبانيا عبر البحر األبيض المتوسط. وبالمثل، تم افتتاح 
تعرضه  برغم  إلى صقلية،  ليبيا  يمر من  للغاز  أنابيب  خط 

لإلغالق المؤقت بسبب االضطرابات في ليبيا.

نحو مزيد من الطاقة المتجددة في منطقة البحر األبيض 
المتوسط

من خالل جميع ما سبق يتبين لنا أنه ما زال هناك الكثير من 
تحقيق  يعتبر  ذلك،  ومع  األحفورية.  الطاقة  على  التركيز 
االستفادة بصورة أكبر من الطاقة المتجددة استراتيجية أخرى 
يمكن لالتحاد األوروبي من خاللها تعزيز أمن الطاقة لديه، 
علماً بأن هذه االستراتيجية تتمتع بميزة إضافية؛ وهي تقليل 
حجم االنبعاثات من غازات االحتباس الحراري التي تسبب 
األحفوري.  الوقود  باستخدام  ترتبط  والتي  المناخ  في  تغيّرا 
-20" باألهداف  نفسه  بإلزام  األوروبي  االتحاد  د  تعهَّ لهذا، 
20-20"، وتتمثل في: تقليص حجم االنبعاثات من غازات 
 20% بنسبة  األوروبي  االتحاد  بدول  الحراري  االحتباس 
على األقل دون مستويات عام 1990؛ حيث سيتم إنتاج نسبة 
%20 من الطاقة المستهلكة باالتحاد األوروبي من مصادر 
متجددة، كما سيتم تقليص استخدام الطاقة األساسية بالمقارنة 
مع المستويات المخطط لها بنسبة %20، ويمكن تحقيق ذلك 

من خالل تحسين كفاءة الطاقة.
لقد كانت الدول األعضاء في االتحاد األوروبي بمنطقة البحر 
األبيض المتوسط تبلي بالء حسناً بشكل نسبي في هذا الصدد. 
حيث كانت إسبانيا تحصل على %15 من الطاقة الكهربائية 
تحتل  وكانت  عام 2011،  بداية  مع  الرياح  قوة  من خالل 
المرتبة الرابعة )بعد الصين والواليات المتحدة وألمانيا) من 
الرياح  طاقة  من  المولّدة  للكهرباء  اإلنتاجية  القدرات  حيث 
)بعد  الثانية  المرتبة  تحتل  كانت  فيما  العالم،  مستوى  على 
األلواح  من  الطاقة  إنتاج  قدرات  حيث  من  ألمانيا) 
الرابعة في  المرتبة  إيطاليا تحتل  الكهروضوئية. كما كانت 
المرتبة  في  اليونان  وكانت  الكهروضوئية،  القدرات  مجال 
الخامسة من حيث تركيب سخانات المياه التي تعمل بالطاقة 

الشمسية.
 ،(EC/28/2009( ال ريب في أن توجيه االتحاد األوروبي
المشتركة  األهداف  بتحقيق  المتعلقة  القواعد  يحدد  الذي 
بخصوص الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، يتيح للدول 
القومية من  أهدافها  تحقيق  األوروبي  االتحاد  في  األعضاء 
في  المتجددة  الكهربية  الطاقة  منشآت  في  االستثمار  خالل 
"دول ثالثة" شريطة أن يتم استهالك الطاقة الكهربية الناتجة 
الدول  أن  بالذكر  جدير  باالتحاد.  األعضاء  الدول  بإحدى 
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الجذابة،  الخيارات  ضمن  األمر  هذا  تصنّف  ال  األعضاء 
الطاقة  في  االستثمار  تفضل  حكوماتها  ألن  ببساطة  وذلك 
المتجددة التي تساعد على إيجاد فرص عمل محلية وزيادة 
أمن الطاقة القومي. ومع ذلك، يظل إنتاج الطاقة من مصادر 
متجددة في دول جنوب البحر المتوسط الستهالكها في دول 
القابلة  المطروحة  الخيارات  أحد  المتوسط  البحر  شمال 
من  بتوسيع خططه  األوروبي  االتحاد  يقوم  حيث  للتطبيق، 

أجل الطاقة المتجددة نحو الجنوب.
من  واحدة   (MSP( المتوسطية الشمسية  الطاقة  تعد خطة 
 ،(UfM( المبادرات المحورية لدى االتحاد من أجل المتوسط
هدفين  وتتضمن   ،2008 عام  باريس  في  إطالقها  تم  وقد 
الطاقة  من  غيغاواط   20 إنتاج  قدرات  تطوير  تكميليين: 
حول  الطاقة  لتوفير  جوهرية  عمليات  وتحقيق  المتجددة، 
البحر األبيض المتوسط بحلول عام 2020. وتدعم المفوضية 
األوروبية أهداف هذه الخطة من خالل مشاريع بناء القدرات 
االستثمار  بنك  آللية  المالي  الدعم  تقديم  خالل  من  وأيضاً 
األورومتوسطية  والشراكة  االستثمار  أجل  من  األوروبي 
(EIB/FEMIP) وآلية تسهيل االستثمارات في دول الجوار 
(NIF). ويعتبر التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، بما 
الدولي  للبنك  التابع  النظيفة  التكنولوجيا  صندوق  ذلك  في 
 ،(World Bank Clean Technology Fund)
جزءاً جوهريا من خطة الطاقة الشمسية المتوسطية، وكذلك 
مثل  الصناعية  المتجددة  الطاقة  لمبادرات  بالنسبة  أيضاً 
ترّكز  التي  الفرنسية   (MEDGRID( "ميدغريد"  مبادرة 
"ديزيرتك"  مبادرة  أو  الطاقة،  نقل  على  أكبر  بشكل 
(DESERTEC) األلمانية التي تركز بصورة أكبر على 

إنتاج الكهرباء.

طاقة الصحراء من أجل أوروبا

ضمن  المبادرات  هذه  جاذبية  مدى  إلى  النظر  من  بد  ال 
اإلمكانات والقيود اإلجمالية الخاصة بالطاقة المتجددة. فعلى 
الرغم من أن الجميع يتفق على رغبتنا جميعاً في االعتماد في 
معيشتنا على طاقة متجددة رخيصة الثمن ونظيفة ومتوفرة، 
إال أنه يوجد عدد من العقبات. فالطاقة المتجددة تبدو أغلى 
ثمناً من طاقة الوقود األحفوري )مع عوامل خارجية تكون 
من  مستبعدة  ظلت  طالماً  الواقع  في  ما  نوعاً  مناسبة  غير 
مستمرة  تكون  ال  المتجددة  الطاقة  أن  كما  السوق).  أسعار 
سبيل  على  الشمسية،  الطاقة  على  الحصول  يمكن  )حيث 
يزال  ال  لكن  مكلفة،  غير  وهي  فقط،  النهار  المثال، خالل 
هناك فقر في إيجاد حلول لتخزين الطاقة على نطاق واسع 

يمكن  كذلك،  الكهرومائية).  الطاقة  ضخ  حلول  عن  فضاًل 
المتجددة أن تحقق كثافة أقل في كل وحدة  لمصادر الطاقة 
في  متزايد  بشكل  يتركزون  الناس  أن  حين  في  مساحة، 
بدأت  فقد  النقطة،  لهذه  بالنسبة  لكن،  الحضرية.  المناطق 
التطورات التكنولوجية الحديثة في جعل مفهوم حصد الطاقة 
أكثر  أوروبا  إلى  وتسليمها  أفريقيا  شمال  بدول  المتجددة 

جاذبية.

التجهيزات الكهروضوئية يمكن أن تلعب دورًا 
مهمًا في اإليفاء بجزء من ذروة الطلب على 

الطاقة الكهربية خالل أيام الصيف في مناطق 
البحر األبيض المتوسط، وذلك مع ازدياد 
مستوى الثراء بها واستخدامها المزيد من 

أجهزة تكييف الهواء

في  عميقاً  الممتدة  أفريقيا  شمال  دول  تتسم  شيء،  كل  قبل 
من  سكانية  كثافة  أقل  بكونها  الصحراوية  المناطق  داخل 
ممتازة  بظروف  الدول  تلك  تتمتع  كذلك  األوروبية.  الدول 
الشمسية بشكل  الطاقة  الرياح، وأيضاً  للحصول على طاقة 
خاص. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن مبادرة "ديزيرتك"، على 
سبيل المثال، تقوم على نوعين من التكنولوجيا بشكل كبير. 
األول خاص بتوليد الكهرباء، وهو الطاقة الشمسية المرّكزة 
(CSP)، التي تتمتع بدرجة فاعلية أكبر من وحدات األلواح 
الشمسية الكهروضوئية، وتتضمن مرايا لتركيز أشعة الشمس 
على أنبوب أو برج لتسخين سائل ما من أجل إنتاج البخار 
الذي يقوم بدوره بإدارة تربينات تقليدية. وتعتبر هذه الوحدات 
مثالية حيث تتوفر المساحات الكبيرة، وقد برزت في جنوب 
غرب الواليات المتحدة على سبيل المثال. أما النوع الثاني، 
فيختص بنقل الكهرباء، وهو عبارة عن شبكة طاقة ذات جهد 
عال، وخطوط طاقة للتيار المباشر )HVDC) يمكنها نقل 
تتجاوز  ال  الطاقة  في  فاقد  نسبة  على  الحفاظ  مع  الكهرباء 
المفاهيم جيدة  تبدو هذه  %3 لكل 1000 كم. وباختصار، 
مطروحاً  السؤال  يبقى  لكن  التكنولوجية،  النظر  وجهة  من 

بشأن استقرار الشبكة وتخزين الطاقة.
األهم من ذلك، أنه من المؤكد أن مثل تلك المشروعات سوف 
تستلزم فعاًل نقل التكنولوجيا وبناء القدرات في الجنوب، وأن 
تلك الدول المضيفة لن ينتهي بها الحال كدول مصدرة للطاقة 
المتجددة فحسب. ولتحفيز التطور، فإن الطاقة المولَّدة بهذه 
الطريقة ال بّد أن تلبي االحتياجات المحلية، قبل كل شيء، 
فيما ينبغي تصدير الفائض منها فحسب. لكن الطاقة المتجددة 
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"الوقود"  يكون  وربما  جوهرياً.  استثماراً  تتطلب  ما  غالباً 
مجانياً لدى الحكومات التي تمتلك مصادر الطاقة المتجددة، 
الوقود  طاقة  من  تكلفة  أكثر  المتجددة  الطاقة  تكون  وبهذا 
الكلية  التكاليف  معظم  أن  حقيقة  يتضمن  وهذا  األحفوري. 
لتجهيزات إنتاج الطاقة المتجددة يتم دفعها مقدماً، في حين أنه 
إنتاج  وحدات  إنشاء  حالة  في  فقط  التكاليف  ربع  إنفاق  يتم 
إن  المثال.  سبيل  على  الطبيعي،  بالغاز  تعمل  التي  الطاقة 
الطاقة  من  االستفادة  إلى  تهدف  التي  "ديزيرتك"،  مبادرة 
الطلب  من   15% إلنتاج  الصحراء  في  المركزة  الشمسية 
األوروبي على الكهرباء بحلول عام 2050، تتوقع وصول 
جذب  يتطلب  وسوف  يورو.  مليار   400 إلى  التكاليف 
االستثمارات بهذا الحجم الهائل استقراراً أكثر من أي شيء 
في  تعتمد  سوف  أوروبا  في  حكومة  توجد  ال  حيث  آخر، 
من  قادمة  طاقة  خطوط  من  طاقتها  معظم  على  الحصول 
مناطق متقلبة. ولألسف، أدت أحداث "الربيع العربي" إلى 
تعليق  القصير، برغم  المدى  حالة من عدم االستقرار على 
حرية  أكثر  متوسطية  منطقة  تدشين  في  عليها  اآلمال 
وديمقراطية وازدهاراً. فخالل وقت كتابة هذا المقال، تدور 
الميليشيات  تزال  ال  فيما  سوريا،  في  شاملة  حرب  أحداث 
ويشعر  ليبيا،  بجنوب  مميتة  صدامات  في  تتورط  المسلحة 
ِقَبل  من  ُسرقت  قد  ثورتهم  بأن  المصريين  من  كبير  عدد 

القوات المسلحة.

تدهور أسعار األنظمة الكهروضوئية

أيضاً  المتوسط  األبيض  البحر  منطقة شمال  أن  في  ال شك 
السنوات  خالل  االستقرار  عدم  من  آخر  بنوع  تتسم  كانت 
الماضية. فقد تم إنقاذ االقتصاد اليوناني، في الوقت الحالي، 
تلقت  )فيما  األوروبي  االتحاد  في  األعضاء  الدول  ِقَبل  من 
تكافح،  إسبانيا  زالت  وما  أيضاً).  إنقاذ  قروض  البرتغال 
وربما تتعثر، فضاًل عن انهيار إيطاليا، التي يبلغ دينها حوالي 
اليورو، وهذا  الحكومات في منطقة  به جميع  تدين  ما  ربع 
يظهر كسيناريو كابوسي باحتماالت واقعية غير سارة وأبعاد 
هائلة. وفي مثل هذه الظروف، ال يُنظر إلى األهداف المتعلقة 
نسبياً  المكلفة  المتجددة  الطاقة  أنظمة  ونشر  المناخ  بحماية 
على أنها من األولويات، وبالفعل تم االقتطاع من مخصصات 
الطاقة  إنتاج  زيادة  إلى  تهدف  التي  الهائلة  التحفيز  خطط 
المتجددة في إسبانيا وإيطاليا، على سبيل المثال، لسد عجز 

الموازنة.
السياسيون  يعتبره  أن  يمكن  ما  لنا  يظهر  أخيراً،  هنا،  لكن 
الطاقات  لقطاع  األخيرة  التطورات  في  األخبار  أفضل 

المتجددة: إنه االنخفاض المذهل في أسعار األلواح الشمسية 
الكهروضوئية. وهذا يُعزى في جزء منه إلى األسعار السخيَّة 
التي تم تحديدها من أجل الوحدات الكهروضوئية في ألمانيا 
وإيطاليا. فقد قامت ألمانيا بتركيب نصف التجهيزات العالمية 
من األلواح الكهروضوئية عام 2009، فيما فاقت تجهيزاتها 
خالل عام 2010 جميع التجهيزات التي وضعتها دول العالم 
مجتمعة خالل عام كامل. بهذا، قام دافعو الضرائب األلمان 
بتمويل تنمية الصناعة الكهروضوئية، لكن الدولة لم تعد تقدم 
الكهروضوئية  األلواح  جعل سوق  مما  ذاتها،  النمو  حوافز 
يفيض بالمعروض. ومنذ سنوات قليلة، كان يعوق نمو هذه 
البولي  مادة  نقص  الشمسية  الطاقة  على  المعتمدة  الصناعة 
سيليكون )polysilicon) التي تُصنع منها األلواح الشمسية 
بين  الفترة  خالل  سعرها  َتضاعف  والتي  الكهروضوئية، 
عامي 2004 و2007. وفي المقابل، تُرجمت خطط التحفيز 
األوروبية إلى استثمارات جوهرية لزيادة قدرات إنتاج تلك 
المادة، مما أدى في النهاية إلى الموقف الحالي. يقول النقاد 
إن أسعار الطاقة التي تم تحديدها بسخاء في أوروبا قد أخفقت 
في تشجيع االبتكار في صناعة األلواح الكهروضوئية، حيث 
ال تزيد نسبة فعالية ألواح السيليكون العملية عن %15. لكن 
بالفعل اإلنتاج الضخم من  أنها قد حققت  الجميع على  يتفق 
األلواح مما أدى إلى انخفاض األسعار، والذي تسارع بشكل 
أكبر حين تم تخفيض تعريفات اإلمداد بالطاقة، وأدى هذا إلى 
هذه  في  الحالي  التدهور  إن  الطاقة.  على  الطلب  انخفاض 
السوق  قيام صنَّاع األلواح بإغراق  الصناعة، والذي يميزه 
القدرات  وإيقاف  السعر  من  األدنى  بالحد  وبيعها  بمنتجاتهم 
الفائقة، سوف يعقبه موجة مؤلمة من االندماجات للتماشي مع 
المستوى الجديد للطلب. ومع ذلك، يُتوقع أن تبقى األسعار 
منخفضة نسبياً، وسوف تصبح تجهيزات الطاقة الكهروضوئية 
تنافسية بدون، أو بالحد األدنى من الدعم الحكومي في مناطق 

البحر األبيض المتوسط المشمسة.

وهذا كله يشير إلى أن سنوات المستقبل سوف 
تشهد تدشين قدرات أكبر للطاقة المتجددة في 

دول جنوب البحرالمتوسط وليس في دول 
الشمال

تتمتع مالطا بموقع مركزي في منطقة البحر األبيض المتوسط، 
إنتاج حوالي 1550 كيلووات/ ساعة لكل وحدة  حيث سيتم 
يبلغ 13 متراً  الوحدة حيزاً  تلك  بة، وتستلزم  كيلووات مركَّ
والحفاظ  درجة  مقدارها 30  بزاوية  اللوح  إمالة  مع  مربعاً 
عام  بدايات  وفي  الظل.  لتجنب  المثالي  التباعد  مسافة  على 
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2009، كانت أسعار وحدات الطاقة الكهروضوئية ال تزال 
فوق 4500 يورو لكل وحدة، لكن حالياً يتراوح معدل سعر 
فيما تصل  بين 2000 و2500 يورو لكل وحدة،  التجزئة 
الحدود الدنيا لألسعار إلى ما دون 1000 يورو لكل وحدة 
كيلووات. تكون هذه األسعار غير شاملة ضرائب المبيعات 
تبلغ  نفسها  الوحدة  تكلفة  أن  كما  المفردة،  للوحدات  بالنسبة 
حوالي %40 من تكلفة التركيب اإلجمالية لنظام إنتاج الطاقة 
الشمسية. ومع ذلك، فقد ظهرت مؤخراً األسعار دون 2000 
بة في  يورو لكل وحدة كيلووات بالنسبة لألنظمة الكليّة المركَّ
المناطق السكنية. بناء عليه، يسهل رؤية أن تجهيزات الطاقة 
الكهروضوئية ذات العمر االفتراضي الذي يتجاوز عشرون 
أجواء  في  معقواًل  مقترحاً  الحالي  الوقت  في  أصبحت  عاماً 
وذلك  حكومية،  حوافز  تقديم  بدون  المتوسط  البحر  منطقة 
من  سنت   1.9( مصر  مثل  الدول،  تلك  توقف  أن  شريطة 
اليورو لكل كيلووات/ ساعة) والجزائر )3.5 سنت من اليورو 
تتحرك  وأن  الطاقة  الستهالك  دعمها  كيلووات/ ساعة)  لكل 
نحو المعدالت المتوسطة لمنظومة الطاقة الكهربية لديها بما 
تبلغ  حيث  المتوسطية،  أوروبا  دول  في  مثيالتها  يقارب 
المعدالت في إسبانيا وإيطاليا، على سبيل المثال، حوالي 13 
سنًتا من اليورو لكل كيلووات/ ساعة بالنسبة للصناعة، فيما 
كيلووات/ ساعة، شاملة  لكل  اليورو  تزيد عن 20 سنتا من 
هذا  األفضل من  السكان.  للمستهلكين من  الضرائب،  جميع 
كله، أن التجهيزات الكهروضوئية يمكن أن تلعب دوراً مهماً 
في اإليفاء بجزء من ذروة الطلب على الطاقة الكهربية خالل 
المتوسط، وذلك مع  البحر األبيض  أيام الصيف في مناطق 
ازدياد مستوى الثراء بها واستخدامها المزيد من أجهزة تكييف 

الهواء.

المزيد من القدرات المتجددة في الجنوب

الطرق  أكثر  تبقى  الشمسية  المياه  سخانات  أن  في  شك  ال 
جوانب  أن  برغم  الشمسية،  الطاقة  من  لالستفادة  فاعلية 
استخدام الماء الساخن كصورة من صورة الطاقة تعتبر أقل 
من جوانب استخدام الطاقة الكهربية. فلطالما كانت سخانات 
البحر  أجواء  في  التكلفة  حيث  من  فعالة  الشمسية  المياه 
األبيض المتوسط، حيث تحتل تركيا المرتبة الثانية فعلياً بعد 

الغرض.  لهذا  المستخدمة  بالتجهيزات  يتعلق  فيما  الصين 
كذلك، يسعى المغرب جاهًدا، وهو بلد يفتقر إلى موارد النفط 
والغاز التي تمتلكها الدول األخرى بشمال أفريقيا، للوصول 
كشفت  وقد  المتجددة:  الطاقة  صعيد  على  متقدم  موقع  إلى 
الحكومة عن خطة طموحة إلنفاق المليارات من عملة اليورو 
على )تركيز) طاقة الشمس بهدف بناء وحدات عديدة للطاقة 
الشمسية قادرة على إنتاج حوالي %40 من الطاقة الكهربية 
التي تحتاجها المملكة بحلول عام 2020. وفي الوقت ذاته، 
قام كل من المغرب ومصر بإنشاء وكاالت مستقلة لتطوير 
 (WB( مشاريع الطاقة المتجددة، كما تعاونا مع البنك الدولي
إلنشاء وحدات هجينة تعمل بالغاز وبطاقة الشمس المركزة. 
وهذا كله يشير إلى أن سنوات المستقبل سوف تشهد تدشين 
قدرات أكبر للطاقة المتجددة في دول جنوب البحرالمتوسط 

وليس في دول الشمال.
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 أستاذ فخري 
 إدارة الموارد المائية

معهد باري الزراعي المتوسطي، التابع للمركز الدولي للدراسات 
 العليا الزراعية المتوسطية
)CIHEAM/IAM, Bari(

المناطق  في  وخصوًصا  المتوسطية،  البلدان  معظم  تعاني 
النمو  إن  المياه.  في  حادة  أزمة  من  الجافة،  وشبه  الجافة 
عوامل  المناخ  وتغير  اإلنمائي  والتقدم  والتمدن  السكاني 
ستؤدي إلى تفاقم هذه األزمة، كما سينجم عنها ضغٌط رهيٌب 

على المواد المائية المتاحة. 
أزمة  هي  عدة،  أوجه  من  المياه،  أزمة  أن  به  الُمَسلّم  من 
َحْوكمة. وقد نشأت هذه األزمة نتيجًة لفشل المؤسسات في 
البيئية.  واألنظمة  البشرية  لمصلحة  المائية  الموارد  إدارة 
وممارسات  هياكل  المياه وضع  استدامة  نحو  التقدم  يتطلب 
للحوكمة، من شأنها تعزيز العمل اإليجابي وتوجيهه وتنسيقه، 
والمصالح  التقليدية،  الحكومية  الهيئات  لصالح  فقط  ليس 
التجارية، بل لصالح مجموعة الفاعلين بأكملها، والتي تضم 
على  المدني،  والمجتمع  والخاص  العام  القطاع  من  فاعلين 

المستوى الجماعي والفردي على حد سواء. 
الوطني  المستويين  على  اآلن  تُطرح  التي  التساؤالت 
واإلقليمي هي: كيف يمكن حل أزمة الحوكمة؟ ما األدوات 
كأفراد  يمكننا،  كيف  بها؟  التوصية  ينبغي  التي  والنُُهج 
المائية  الموارد  نجاح  حوكمة  المجتمع،  من  وكجزء 

ومراقبتها؟ 
التي  الصلة  ذات  األساسية  المسائل  التساؤالت  وتتناول 
تحقيق  يعد  ال  ذلك،  ومع  للمياه.  فعالة  حوكمة  إلى  تفضي 
حوكمة فعالة للمياه عملية سهلة، بل هي عملية معقدة إلى حد 
ما. وال يمكن حلها باستخدام مخططات أوليّة مستوردة من 
الخارج؛ وإنما يتعين وضع مخططات بما يتماشي واألوضاع 
المحلية عبر التعلم من الدروس المستفادة من داخل المنطقة 

وخارجها.

مقدمة

في البلدان المتوسطية، وخاصًة بلدان األراضي الجافة وشبه 
الجافة، قد أدت الممارسات الحالية في مجال إدارة الموارد 
المائية إلى تحديات صعبة في سبيل تلبية المتطلبات المائية 
البشرية واالقتصادية والبيئية المتزايدة. ومن الممكن مواجهة 
فعالة  مائية  حوكمة  طريق  عن  بنجاح  التحديات  هذه 
الزراعة،  وباألخص  القطاعات،  بجميع  المياه  الستخدامات 

والتي تستأثر بنصيب األسد من الموارد المائية المتاحة. 
تُعد الحوكمة نتاًجا معقًدا للتفاعالت االجتماعية والسياسية التي 
يشارك فيها شتى الفاعلين االجتماعيين على مستويات مختلفة. 
نتائج  التفاعالت  هذه  عن  ينتج  المائية،  الحوكمة  حالة  وفي 
سياسية مباشرة تؤثر على الزراعة والغذاء والصحة والتعليم 
والتنمية االقتصادية وتخفيف أعباء الفقر. في الواقع، ال يُراد 
إدارة  على  تعمل  واحدة  مؤسسة  المائية  الحوكمة  بمصطلح 
نظام مائي، ولكنها تتسع لتشمل القدرة على التنمية المتبادلة 
 Hamdy and Ragab, 2009;( القيمة  إلضافة 
Hamdy et al. 2011). وفي هذه األيام، تعمل العديد من 
البلدان على تغيير كيفية حوكمة المياه. ومن الناحية العملية، 
وتنظيمات  وتشريعات  سياسات  صياغة  التغيير  هذا  يعني 

 .(Tortajada, 2010( مائية، وإقرارها، وتنفيذها
نطاًقا، مثل:  أوسع  اهتمامات  الحوكمة  تتجلى في  أن  ينبغي 
والشفافية  واالستجابة  والمراقبة  بالمحاسبة  المتعلقة  المسائل 
كالنمو  أخرى،  مهمة  مسائل  إلى  باإلضافة  والمشاركة، 

.(OECD, 2011( االقتصادي والكفاءة االقتصادية

الحوكمة المائية: ما الذي تنطوي عليه؟

تتعلق الحوكمة المائية بالجانب البشري أكثر منه بما يخص 
أواصر  زيادة  على  التركيز  ينصّب  أن  ينبغي  لذا،  المياه. 
االتصال بين األفراد من أجل مكافحة التقوقع. ومن منظور 
على  المياه  إدارة  تقتصر  ال  ذاتها،  الحوكمة  من  مستلهم 

االقتصاد واإلقليم | التنمية المستدامة

الحوكمة المائية في منطقة حوض البحر األبيض 
المتوسط
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الهيدروليات أو السدود الحلقية أو محطات التنقية فحسب، بل 
تتعلق أيًضا بأفئدة األفراد وعقولهم ومصالحهم الحيوية؛ ما 

يتطلب مشاركة جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة.
فالحوكمة المائية ما هي إال ُصنع قرارات مشتركة. فهي تقوم 
التوافق في اآلراء، وحل الصراعات، فضاًل عن  بناء  على 
التشريعات الخارجية، التي تتضمن مبدأ المحاسبة. كما تركز 
في األساس على إجراء العمليات. وال يمكن أن تعمل ترتيبات 
لألنظمة  المصاحبة  العمليات  اُستوعبت  إذا  إال  الحوكمة 
األساسية. كما ينبغي التأكيد على أن مفهوم الحكومة فيما يتعلق 
بالمياه يشير إلى قدرة نظام اجتماعي ما على تعبئة الطاقات 

على نحو متالحم من أجل التنمية المستدامة للموارد المائية. 

تعريف الحوكمة المائية

ال يوجد حالًيا تعريف مصطلح عليه عالمًيا للحوكمة المائية، 
ويعد تنفيذها من الناحية األخالقية، وأبعادها السياسية مسألة 
فهم  يمكن  والدولي.  الوطني  المستويين  على  للجدل  مثيرة 
جميع  تضم  أنها  على  معانيها  أوسع  في  المائية  الحوكمة 
واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية  والمؤسسات  المنظمات 
واإلدارية، فضاًل عن عالقاتها بتطوير الموارد المائية وإدارتها 
 GWP,( للمياه  العالمية  الشراكة  فت  عرَّ  .(23 )الشكل 
األنظمة  يضم  الذي  النطاق  بأنها  المائية  الحوكمة   (2003
الموضوعة  واإلدارية  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية 
لتطوير الموارد المائية وإدارتها وتوصيل الخدمات المائية، 
على مستويات المجتمع المختلفة. وحالًيا يُعّرف برنامج األمم 
المائية  الحوكمة   (UNDP( (2004( اإلنمائي  المتحدة 
باإلشارة إلى نطاق العمليات والمؤسسات السياسية واالجتماعية 
والقطاع  الحكومات  تصنع  طريقها  عن  التي  واالقتصادية 
الخاص والمجتمع المدني القرارات فيما يتعلق بالطريقة المثلى 

الستخدام الموارد المائية وتخصيصها وتطويرها وإداراتها. 

التي  األنظمة  مجموعة  المائية  الحوكمة  تمثل  عليه،  وبناًء 
المائية  الموارد  بتطوير  يتعلق  فيما  القرارات  صنع  تراقب 
وإدارتها. لذا، فهي تتعلق بطريقة صنع القرارات؛ بمعنى كيفية 
صنع هذه القرارات، وَمن يصنعها، وتحت أي ظروف اُتخذت، 
 .(Moench et al. 2003( أكثر من تعلقها بالقرارات ذاتها

الحوكمة المائية: األبعاد األربعة

للحوكمة المائية أربعة أبعاد هي: اجتماعي واقتصادي وبيئي 
البُعد  يشير   .(Tropp, 2005(  (24 )الشكل  وسياسي 
البُعد  أما  المائية.  للموارد  العادل  إلى االستخدام  االجتماعي 
للمياه،  الفّعال  االستخدام  إلى  االنتباه  فيجذب  االقتصادي، 

ودور المياه في النمو االقتصاد العام. 
يستهدف البُعد السياسي في األساس منح أصحاب المصلحة 
في المياه والمواطنين فرص ديمقراطية متساوية هائلة للتأثير 

إلى  السياسية ومراقبتها. حيث يهدف  العمليات والنتائج  في 
للمرأة،  بالمياه  يتصل  فيما  نطاًقا  أوسع  مساواة  ضمان 
اجتماعًيا  المحرومة  األخرى  المجموعات  إلى  باإلضافة 

واقتصادًيا وسياسًيا.
أما البُعد البيئي للحوكمة المائية، فيشير إلى االستخدام المستدام 
للمياه، وسالمة النظام البيئي، مع التركيز على دورها األساسي 

في الحفاظ على بيئة صحية.
لالستدامة  خطيًرا  تهديًدا  المياه  جودة  تدني  يمثل  وهكذا، 
الخيارات  تقليص  إلى  سيؤدي  كما  العامة،  والصحة  البيئية 

المتاحة الستخدام المياه أيًضا. 

أبعاد الحوكمة المائيةالشكل 24

الُبعد االجتماعي

الحوكمة المائية الُبعد البيئيالُبعد االقتصادي

الُبعد السياسي

.Tropp, 2005 :المصدر

مكونات الحوكمة المائية الفّعالةالشكل 23

 االستراتيجيات والسياسات
وخطط العمل

الحوكمة المائية الفّعالة

الهيكل المؤسسي آليات تنفيذ القوانين
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الحوكمة المائية: الدعائم المشتركة

تقوم معظم مبادئ الحوكمة المعنية بإدارة الموارد والخدمات 
المائية على دعائم مشتركة. وقد تنوع اندماج هذه الدعائم في 
نطاق أُُطر عمل مختلفة؛ ما يؤكد على الجوانب العامة التالية 

:(Lockwood et al, 2008( للحوكمة

شرعية اختصاص الحوكمة للمنظمات؛  ▪
الشفافية في عمليات صنع القرارات؛  ▪

الفاعلين فيما يتعلق بمسؤولياتهم، بما في ذلك  محاسبة   ▪
المسائل المتعلقة بالسالمة؛

شمول أصحاب مصلحة مختلفين؛  ▪
العدالة في توصيل الخدمات أو التخصيص واالستخدامات؛  ▪
األفقي  المستويين  على  المائية  السياسات  تكامل وضع   ▪

والرأسي؛
قدرة المؤسسات واألفراد المضطلعين بإدارة المياه؛  ▪

التكيّف مع بيئة متغيرة.  ▪

مفاتيح الحوكمة الرشيدة

لتطوير حوكمة رشيدة، يجب أن تكون الظروف الشاملة والبيئة 
العامة مواتية: يتعين أن تكون األطراف المعنية مسؤولة عن 
فّعالة  منظمات  تطوير  ويجب  الجماعية،  القرارات  صنع 
والسياسية  القانونية  العمل  أُُطر  تكون  أن  يلزم  كما  وعاملة، 
 Rhoades,1996;( مالئمة لألهداف المنشودة للصالح العام
Loolman, 2003; Tilhonen, 2004). ولكي تُكلّل هذه 
العالقات المتداخلة المعقدة بالنجاح، ينبغي أن يُؤخذ في االعتبار 
أنها مرتبطة ببعضها البعض، وأنه ال يوجد قطاع واحد، سواء 
كان خاًصا أو عاًما، يستأثر بالمعرفة أو المعلومات أو القدرة 

على مواجهة التحديات المجتمعية المتغيرة وحده دون غيره. 
وقد بات من المعترف به تماًما اليوم، من الناحية السياسية 
والفنية، أنه لن يتحقق األمن المائي واألمن الغذائي واالستدامة 
البيئية مطلًقا دون أن تكون لدينا حوكمة مائية رشيدة. تتلخص 

مفاتيح الحوكمة الرشيدة في الشكل 25. 

الحوكمة المائية: التحديات

تواجه الحوكمة المائية تحديات كبيرة، من حيث البيروقراطية 
للموارد  المستدامة  واإلدارة  العامة  والمشاركة  التنفيذ  في 
المختلفة  التفسيرات  فما  المائية.  الخدمات  وتوفير  المائية 

لإلدارة المائية المتكاملة، وتصارع المصالح بين القطاعات/
ونقص  القوة،  وديناميكيات  المختلفين،  المصلحة  أصحاب 

بناء القدرات إال بعض أمثلة للتحديات القائمة. 
في  ترتكز  بالمياه  المتعلقة  القرارات  أن  بالمالحظة  وجديٌر 
والمجتمع  الحكومة  مستويات:  ثالث  على  الحوكمة  أنظمة 
المدني والقطاع الخاص. ومن األهمية بمكان تسهيل التفاعالت 
الديناميكية – الحوارات والشراكات – فيما بين هذه القطاعات 
 Rogers et( وتنفيذها  المائية  الحوكمة  إصالح  لتحسين 

 .(al., 2003; UNDP, 2006A & 2006B
وباعتبار هذه التحديات جزًءا من أجندات العديد من البلدان 
الوطنية والدولية المتعلقة بالمياه، تعمل العديد من البلدان في 
الوقت الحالي على االستجابة لتحديات الحوكمة المائية عن 
طريق وضع خطط واستراتيجيات اإلدارة المتكاملة للموارد 
 .(IWRM( (CEDARE and AWC, 2007( المائية

تنوع أدوار الحوكمة والوظائف التشغيلية

تتطلب حوكمة الموارد الطبيعية المتعددة األغراض والمرتبطة 
فيما بينها مائًيا القيام بالعديد من الوظائف من أجل توفير خدمات 
فّعالة ومتساوية ومستدامة. هذه هي أهم المشكالت التي تعمل 
معظم البلدان في المنطقة جاهدًة على حلها. ومع ذلك، ال يزال 
التقدم نحو تحقيق هذه األهداف محدوًدا. ويمكن أن يُعزى هذا 
بصفة أساسية إلى الحقيقة التي مؤداها أن بعض أدوار الحوكمة 
والوظائف التشغيلية الالزمة إلدارة الموارد وتوصيل الخدمات 
المائية لم يجِر تعريفها تعريًفا واضًحا. ونظًرا لتعدد الفاعلين 
الحوكمة  تتنوع هياكل  المائية،  بالحوكمة  المعنيين  المختلفين 
الناتجة تنوًعا كبيًرا من بلد إلى آخر، ونتيجًة لذلك، من المقبول 

مفاتيح الحوكمة المائية الرشيدة الشكل 25

 مراعاة
 االحتياجات
والكرامة

 اإلرادة
السياسية

 السياسات
الصحيحة

 المؤسسات
الفّعالة

 مشاركة أصحاب
المصلحة

 الشراكة بين
 القطاعين العام

والخاص

 إطار العمل
 التنظيمي
والقانوني

 مفاتيح الحوكمة
الرشيدة

.Abdel Dayem & Odeh, 2010:المصدر



20
12

ي 
سط

تو
الم

24
4

ملة
شا

رة 
نظ

يفي  واحد  مثالي  نظام  يوجد  ال  أنه  واسع  نطاق  على  اآلن 
 (Molden, 2007( باحتياجات جميع البلدان ويالئم قدراتها

الحوكمة المائية واإلدارة المائية

و"اإلدارة  المائية"  "الحوكمة  مصطلحا  أحياًنا  يُستخدم 
المائية" على نحو متبادل، ولكن ينبغي التمييز بين الحوكمة 
المائية  تُعنى اإلدارة  المائية )الشكل 26).  المائية واإلدارة 
الناحيتين  من  وفعال  حساس  نحو  على  األهداف،  بتحقيق 
العملية واالجتماعية بواسطة مجموعة محددة من الوسائل، 
وفي الغالب في إطار مجموعة معينة من الشروط والتقييدات. 
أو  اختيارها  أو  القيم  بتحديد  فتُعنى  المائية،  الحكومة  أما 
بين  الرئيسي  االختالف  هو  هذا  ترجمتها.  ثم  بها،  االلتزام 
المائية  للموارد  المتكاملة  واإلدارة  المائية  الحوكمة 

.(IWRM( (Lautze et al., 2011)

الحوكمة المائية في إدارة المياه للزراعة

تستلزم الحوكمة المائية الرشيدة في مجال الزراعة االنتقال من 
التركيز الموجه عموًما إلى اإلنشاءات إلى منظور معني باإلدارة. 

وفيما يلي بعض الوصفات لتحسين حوكمة مياه الزراعة:

اعتبار المياه سلعة اقتصادية؛  ▪
الالمركزية وإنشاء هياكل وعمليات مشتركة فّعالة؛  ▪

اإلدارة  إلى  واالنتقال  المائية  اإلدارة  تقسيم  إيقاف   ▪
المتكاملة للموارد المائية؛

الموارد  استخدام  في  بالنوع  المتعلقة  المسائل  استيعاب   ▪
المائية وإدارتها؛

تقديم قوانين وسياسيات مائية تنفيذية؛  ▪

إعالن المياه ضمن أمالك الدولة وإنشاء حقوق المياه.  ▪

وعموًما، ينبغي عدم إغفال أنه بدون حوكمة مائية رشيدة في 
مجال الزراعة، فلن يتمكن أي بلد من تحقيق األمن المائي 

على المدى البعيد.

الحوكمة المائية: أهم ثغرات التنسيق

التنسيق  ثغرات  أنواع  أهم   27 والشكل   10 الجدول  يبين 
الموجودة في الحوكمة المائية.

ومن الناحية العملية، تتداخل هذه الثغرات فيما بينها من حيث 
الحل المخصص للتعامل معها. ويمكن مالحظة هذا بوضوح 

في تعريف كلٍّ منها.

تنبثق هذه الثغرات في المقام األول من مجموعة متعددة من 
الفاعلين في قطاع المياه. وتُِظهر هذه الثغرات بوضوح أن 

العالقة بين الحوكمة واإلدارة المتكاملة للموارد المائية )IWRM(الشكل 26

 واإلدارة المتكاملة
 للموارد المائية

الحوكمة

المائية

الُبعد االجتماعي الُبعد السياسي

ُبعد االستدامة البيئية الُبعد االقتصادي

.Abdel Dayem & Odeh, 2010 :المصدر

الحوكمة المائية: أهم ثغرات التنسيقالشكل 27

الثغرة اإلدارية

 الثغرة
المعلوماتية

أهم ثغرات التنسيق

الثغرة السياسية

 الثغرة
التمويلية

تعريف أهم ثغرات التنسيقالجدول 10

"عدم التوافق" الجغرافي بين الحدود المائية والحدود اإلدارية.الثغرة اإلدارية

أوجه التباين في المعلومات بين الجهات المختلفة المسؤولة عن وضع الثغرة المعلوماتية
وغير  العموميين  الفاعلين  )وبين  المائية  السياسة  تنفيذ  أو  السياسات 

الحكوميين).

والهيئات الثغرة السياسية الوزارات  بين  بالمياه  الصلة  ذات  للمهام  القطاعي  التقسيم 
الحكومية الذي يعوق وضع سياسات متكاملة.

الكافية الثغرة االستيعابية  القدرة  المائية  باإلدارة  المعنيون  المحليون  الفاعلون  يملك  ال 
والتقنية،  العملية  الكفاءات  من حيث  بفاعلية  المائية  السياسات  لتطبيق 

وحجم البنية األساسية وجودتها، وما إلى ذلك.

االضطالع الثغرة التمويلية تقويض  على  الكافية  غير  أو  الثابتة  غير  العائدات  تعمل 
بالمسؤوليات المائية على نحو فّعال على المستويات المحلية للحكومة.

.(OECD, 2009( المصدر: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
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ال  للحكومة  والمركزية  اإلقليمية  المستويات  بين  التفاعل 
يتمتع دوًما بالتماسك والترابط. وتشير هذه الدروس المستفادة 
إلى أن هذه الثغرات الموجودة في التنسيق واسعة االنتشار، 
بل حادة ومتنوعة باألخص في األنظمة السياسية الالمركزية. 
ة  وفيما يتعلق بالحوكمة المائية، يبدو جلًيا إلى حد ما أنه ثمَّ

مصادر مختلفة عديدة للثغرات )الشكل 28).
ويدل وجود الكثير جًدا من مصادر الثغرات على أن تحسين 
الحوكمة واآلثار المترتبة على إدارة الموارد المائية، والخدمات 

ذات الصلة معقدة وديناميكية على حد سواء. 

قدرات الحوكمة المائية

ومالية  تنظيمية/ إدارية  قدرات  المائية  الحوكمة  تتطلب 
وقانونية ومؤسسية واجتماعية )الشكل 29).

بسعة  يتحلوا  أن  بالمياه  المتعلقة  بالمسائل  للمعنيين  ينبغي 
األفق. في الحقيقة، يتعين عليهم أن يكونوا قادرين على إدارة 
استراتيجياتهم عبر المنظمات والمجاالت المختلفة. ويتطلب 

هذا بناء قدرات تنظيمية وإدارية.

األدوات الالزمة لحكومة مائية فّعالة

إنشاء نظام فّعال لمعلومات حوض البحر المتوسط

ناجح  نظام  في  الحوض،  معلومات  نظام  يراعي  أن  يجب 
وانخفاض  والتفاعلية  الوصول  سهولة  المائية،  للحوكمة 
التكاليف والمالءمة والعدل. ومع ذلك، يستلزم إعداد أنظمة 
 ، ثمَّ ومن  لتشغيلها؛  مدربين  أشخاص  توفر  هذه  المعلومات 
والتركيز  االحتياجات،  تحليل  إلى  التدريب  يستند  أن  ينبغي 

على ُطرق إدارة البيانات وأدواتها. 

تحديد التفاعالت بين السياسات العامة )الحوكمة) وحقوق 
الملكية

للموارد  والفّعالين  الناجعين  واإلدارة  االستخدام  لتسهيل 
واضح  تنظيًما  الملكية  استخدام  حقوق  تنظيم  يجب  المائية، 
المعالم. )Allan and Chibli, 1995). إال أنه في معظم 
ة سياسات عامة عديدة تعمل على تنظيم استخدام  الحاالت، ثمَّ
الموارد؛ ما قد ينتج عنه تدهور الموارد في حالة عدم التنسيق 

بين هذه السياسات على نحو كاٍف. 

إنشاء نظام مالئم للموارد المائية

ه إلى المعنيين باإلدارة المائية في  السؤال األساسي الذي يوجَّ
هذه األيام هو ما يلي: هل من الممكن إنشاء نظام للموارد 
المائية قادر على مراعاة المطالب على اختالفها وتنوعها؟ قد 
يأتي الرد على هذا السؤال إيجابًيا، إذا كان من الممكن للنظام 
له  تتيح  بطريقة  االستخدامات  جميع  تنظيم  إليه  المشار 
المحافظة على قدرة الموارد المائية المعنية لتلبية االستخدامات 

كافة، واالستفادة من الوظائف. 

إقامة إطار قانوني متماسك 

يحتاج إنشاء بيئة تمكينية لنظام حوكمة مائية فّعال إلى إطار 
ة حاجٌة إلى  قانوني متماسك لنظام تنظيمي قوي ومستقل. فثمَّ
تطوير نظام قانوني غير مركزي يعمل على تمكين األفراد، 
وجعلهم مديرين حقيقيين للموارد من خالل تعامالت شفافة 
مسؤولية  مع  الثقة  من  مناخ  في  المصلحة  أصحاب  بين 

مشتركة عن حماية الموارد المائية.

الحوكمة المائية: مصادر الثغراتالشكل 28

فقدان اإلحساس بالمسؤوليات

سوء التوثيق

سوء اإلدارة

الرقابة السيئة

القرارات المركزية

الفساد

التداخل السياسي

التشريعات

مصادر الثغرات

.El Kassar, 2009:المصدر

قدرات الحوكمة المائيةالشكل 29

 قدرات
الحوكمة المائية

مالية

قانونية

اجتماعيةمؤسسية

تنظيمية/إدارية
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تفعيل أدوات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية

األزمة المائية في العديد من البلدان في العالم عبارة عن أزمة 
حوكمة مائية، تُعزى في األساس إلى سوء استخدام الموارد 
المائية وسوء إدارتها. يجمع صندوق أدوات الشراكة العالمية 
للمياه مجموعة تزيد عن خمسين أداة ومرجًعا إلنشاء أنظمة 
للموارد  المتكاملة  اإلدارة  وتفعيل  المائية،  للحوكمة  فّعالة 

المائية للتغلب على إخفاقات الحوكمة.

المؤشرات الوطنية للحوكمة المائية

تهدف مؤشرات الحوكمة المائية إلى إفادة أصحاب المصلحة 
استجابة  وتعزيز  األولويات  لحديد  أداة  باعتبارها  الوطنيين 
المؤسسات واإلجراءات لحاجات المستفيدين من المياه. حيث 
يتعين على كل بلد من البلدان تطوير المؤشرات الخاصة بها، 
في ظل ظروفها الخاصة؛ لمراقبة التقدم والعقبات وتقييمها 

في إطار برنامج للحوكمة المائية.

بناء المعرفة والقدرة 

تتطلب التحديات المتنامية قدًرا أكبر بكثير من بناء القدرات 
المنظمة بشكل أكبر، والمستهدفة بدرجة أفضل بدعم من المواد 
ذات الصلة، وإجراءات المتابعة )Hamdy, 2010A). وال 
بد أن يتحول االهتمام إلى بناء القدرات فيما بين الهيئات غير 
 Hamdy,( الجديد  المؤسساتي  سياقها  في  المركزية 

.(2010B

إنشاء بيئة تمكينية لتنفيذ اإلجراءات

في الوقت الحاضر، يجري اتخاذ العديد من اإلجراءات لتحقيق 
حوكمة مائية أكثر فعالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال 
الحصر ما يلي: مراجعة القوانين واإلصالحات المؤسساتية 
وتقديم األدوات االقتصادية واإلصالحات االجتماعية كإدماج 
النوع االجتماعي والمشاركة والالمركزية. إال أنه األهم في 
ذلك ليس تعريف اإلجراءات واألدوات، بل تحديد كيفية تنفيذ 

هذه النُُهج بنجاح. 

وضع نهج للشراكة: أصحاب المصلحة والمشاركة العامة

ينبغي للحكومة تحفيز مشاركة األطراف المستفيدة وتيسيرها، 
اتخاذ  وصالحية  المعلومات،  إلى  الوصول  إمكانية  بإتاحة 
اإلجراءات في االجتماعات، وإمكانية إبداء اآلراء وصياغة 

المواقف بوجه عام. ينتج عن المشاركة إحساس باالنتماء إلى 
المجتمع بين اإلدارة والمستفيدين، وتخفيض تكاليف اإلدارة 

المركزية، وضمان وضع مصالح المستفيدين في االعتبار.

رفع الوعي

الوعي هو تأسيس الحوكمة المائية باعتبارها الخطوة األولى 
تتواصل  وحالًيا،  واإلجراءات.  والمشاركة  التوعية  نحو 
تزال  ال  ولكن  البلدان،  من  العديد  في  الوعي  رفع  أنشطة 
تغطيتها محدودة فيما بين المستفيدين؛ حيث لم يجِر معالجتها 
على  هذا  وسيؤثر  األجل.  طويلة  وبخطة  منظمة،  بطريقة 

االستخدام الفّعال للمياه.

المالحظات والتوصيات الختامية 

من الواضح أن الحوكمة المائية ليست مسألة يمكن معالجتها   ▪
في إطار قطاع المياه فقط، أو من منظور صاحب مصلحة 
أو قطاع واحد. إنما هي، بدالً من ذلك، تحٍد معنٌي بالتنمية، 
يتطلب التعاون والتكاتف والتنسيق من داخل قطاع المياه 

وخارجه، فضاًل عن األطراف المعنية المتعددة.
أن  ينبغي  الحوكمة.  لتحسين  أولية  مخططات  توجد  ال   ▪
تخطيط  هو  أمامه  بلد  كل  يضعه  الذي  الهدف  يكون 
وتنفيذ  القدرة  وبناء  والحوار  السياسية  اإلصالحات 
بأسلوب  األساسية  البنية  وتطوير  الفعلية  اإلصالحات 

متكامل مناسب متواصل.
يجب اعتبار الدورة المائية بأكملها نظاًما متكاماًل لتطبيق   ▪
مفهوم الحوكمة المائية. توجد حاجة ملحة لعقلية عامة 
الدورة  توضع  حيث  النظامي"،  "التفكير  بمبدأ  تعمل 
المائية في االعتبار وتُدار من ِقبل مؤسسة واحدة، بداًل 

من تقسيمها تحت سيطرة مؤسسات متعددة. 
ينبغي التأكيد على أن الشفافية والمحاسبة أهم دعامتين   ▪
للحوكمة من أجل بناء نظام فّعال يتميز باالستدامة على 

المدى البعيد. 
المائية  للحوكمة  المدى  تنفيذ أي رؤية طويلة  سيستلزم   ▪
أن  المتوقع  التي من  الكبيرة  والتحديات  التغييرات  فهم 
تكون بحاجة إلى مواجهتها في السنوات المقبلة، وتحديد 
الطريقة المثلى لفهمها والتعامل معها للصالح االجتماعي 

واالقتصادي العام لكل بلد ومواطنيه. 
تحتاج ترتيبات الحوكمة، كما نشأت في بلدان أو أقاليم أو   ▪
مناطق معينة، إلى فهمها فهًما كاماًل قبل استخالص النتائج 

فيما يتعلق بقابلية نقلها إلى البلدان أو المناطق األخرى.
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 الدكتور تشارلز إي شلومبيرغر  
)Dr. Charles E. Schlumberger(

 أخصائي أول النقل الجوي 
)World Bank, Washington( البنك الدولي، واشنطن

 نورا ويسكوبف  
)Nora Weisskopf(

 متخصصة في النقل الجوي 
البنك الدولي، واشنطن

طرحت اتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو 
عام 1944 نظاًما معقًدا للمؤسسات والقواعد والمبادئ التي 
ال زالت تحكم قطاع النقل الجوي الدولي حتى وقتنا الحالي. 
الجوية،  الخدمات  تنظيم  على  وقتئٍذ  االتفاق  لعدم  ونتيجة 
بين  األطراف  ثنائية  التقييدية  االتفاقيات  منظومة  ظهرت 
الدول فيما يتعلق بالخدمة الجوية )ASAs)، حيث كان يتم 
ومستويات  األسواق  إلى  الوصول  في  خاللها  من  التحكم 
الخدمة واألسعار. وعلى الرغم من أن هذا لم يمثل في بادئ 
األمر عائًقا أمام نمو الصناعة، إال أن التقييدات التي يفرضها 
للرحالت  السريع  للتطور  نتيجة  واضحة  بدت  النهج  هذا 
الجوية الفعالة واآلمنة على متن طائرات جديدة طويلة المدى 
ن من الوصول إلى األسواق بعيداً خارج الوطن، عالوة  تمكِّ

على االنخفاض الملحوظ في أسعار التذاكر. 
باتجاه  الجوهري  التقدم  من  نوع  تحقيق  من  الرغم  وعلى 
على  وأوروبا  المتحدة  الواليات  في  المفتوحة"  "السماوات 
مدار العقود الماضية، فإن السوق األفريقية ال زالت تناضل 
من أجل تحرير قطاع النقل الجوي بها. ونظراً لوقوع منطقة 
والسوق  األوسط  والشرق  أوروبا  بين  تحديداً  أفريقيا  شمال 
االستفادة  يمكنها  فإنها  الكبرى،  الصحراء  جنوب  األفريقية 
وهي؛  أال  المنطقة؛  في  الرئيسية  الثالثة  التحرير  أُُطر  من 

 (Yamoussoukro Decision( ياموسوكرو"  "قرار 
الدول  لجامعة  المفتوحة"  "السماوات  واتفاقية  أفريقيا،  مع 
"السماوات  واتفاقية  أخرى،  عربية  بلدان  مع  العربية 
سياسة  على  تعتمد  التي  أوروبا،  مع  الرسمية  المفتوحة" 
الجوار األوروبية. إال أنه حتى اآلن، ليس هناك قوة دافعة 

للتقدم نحو التحرير سوى تلك االتفاقية األخيرة. 

سياسة الجوار األوروبية 

 2004 عام   (ENP( األوروبية  الجوار  سياسة  تأسيس  تم 
االتحاد  بين  جديدة  تقسيم  خطوط  ظهور  "تجنب  بغرض 
الرفاهية  وتعزيز  وجيراننا،  الموّسع   (EU( األوروبي 
واالستقرار واألمن للجميع، عوضاً عن ذلك"1. تضم سياسة 
الجوار األوروبية ستة عشر دولة من الدول المجاورة واألكثر 
لالتحاد األوروبي، وهي: الجزائر وأرمينيا وأذربيجان  قرباً 
 (Georgia( وجورجيا  ومصر   (Belarus( وبيالروسيا 
 (Moldova( ومولدوفا  وليبيا  ولبنان  واألردن  وإسرائيل 
وتونس  وسوريا  المحتلة  الفلسطينية  واألراضي  والمغرب 
"بشأن  اتصال  خالل  مبدئية  خطة  وضع  وبعد  وأوكرانيا. 
أوروبا األوسع نطاًقا" من ِقبل المفوضية االوروبية، في مارس 
)آذار) 2003، تم نشر ورقة إستراتيجية تتعلق بسياسة الجوار 
األوروبية عام 2004 تقترح سباًل مختلفة للتعاون بين االتحاد 

األوروبي وجيرانه، بما في ذلك مجال النقل2. 
في  النقل  قطاع  في  بالتعاون  االلتزام  ذكر  مجدداً  وقد جرى 
 (Europe 2020 Strategy( "2020 استراتيجية أوروبا"
تم نشرها عام 2010، حيث تركز االستراتيجية على  التي 
تعزيز النمو االقتصادي لالتحاد األوروبي عبر تفعيل الجوانب 
الخارجية لسياساتها الداخلية. جدير بالذكر أن لتلك الجوانب 

االقتصاد واإلقليم | اإلقليم والنقل

 السماوات المفتوحة في شمال أفريقيا: 
هل تسير تونس على خطى المغرب؟ 

1 المفوضية األوروبية: سياسة الجوار األوروبية، The Policy: What is the European Neighbourhood Policy?, http://ec.europa.eu/world/enp/policy_en.htm، آخر زيارة 

بتاريخ 2012/5/22.
2 المرجع السابق.
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عالقة خاصة تربطها بسياسة النقل؛ حيث إن االتصال وتحرير 
األسواق واإلجراءات الحدودية األكثر فاعلية من عوامل من 
البلدان  وإلى  من  واألشخاص  البضائع  تدفق  تحفيز  شأنها 

المجاورة3. 
نقل  خطة  وِضعت  األوروبية،  الجوار  سياسة  إطار  ضمن 
البنية  تعزيز  بهدف  األوروبي  لالتحاد  المجاورة  للبلدان 
التحتية للنقل، وتطوير السوق داخل البلدان المجاورة لالتحاد 
األوروبي وباالشتراك معها. وفي عام 2011، نُشرت نسخة 
منّقحة جديدة من الخطة تتضمن عشرين إجراء منها قصير 
توصيل  إمكانية  لتعزيز  وذلك  األمد،  طويل  ومنها  األمد 
األوروبية  المفوضية  تبنت  ذلك،  إلى  وباإلضافة  النقل4. 
نقل  نظام  نحو  موحدة  أوروبية  نقل  لمنطقة  خارطة طريق 
نفسه  العام  في  الموارد  استخدام  حيث  من  فعال  تنافسي 
النمو  معدالت  يدعم  ما  وهذا  التنقل؛  حرية  تعزيز  بغرض 
والتوظيف5. وقد اقترحت خارطة الطريق المذكورة امتداد 
سياسة االتحاد األوروبي للنقل والبنية التحتية إلى جيرانه مع 

تحرير أسواق الدول الثالثة في مجال خدمات النقل6.
األسواق  مع  األوثق  التكامل  يقوم  الجوي،  النقل  قطاع  في 
المجاورة على أساس إنشاء منطقة طيران أوروبية مشتركة 
أوسع نطاقاً؛ وهذا اإلجراء من شأنه التأثير على ما يقرب 
من مليار شخص في االتحاد األوروبي والبلدان المجاورة له 
جنوباً وشرقاً. وبصورة محددة، كما يتضح في خطة العمل 
صياغة  بشأن  التفاوض  األمر  هذا  يتضمن   ،2011 لعام 
اتفاقيات للخدمة الجوية الشاملة، ودعم تحديث أنظمة إدارة 
المعايير  تطبيق  في  والمساعدة  الجوية،  المالحة  حركة 
 ، الجوية  والسالمة  الحماية  مجال  في  والدولية  األوروبية 
األجواء  مبادرة  في  المجاورة  الدول  دمج  عن  فضاًل 
 Single European Sky( الموحدة  األوروبية 

 .7(initiative

بالفعل مع دول شمال  الحوار  بدأ  باريس عام 1995،  في 
أفريقيا؛ حيث اتفق وزراء ستة من دول غرب البحر المتوسط 
)الجزائر وفرنسا وإيطاليا والمغرب وإسبانيا وتونس) على 
السعي نحو سياسة مشتركة تهدف إلى التنسيق بين منظومة 
النقل األوروبية ومنظومة النقل المغاربية، وجعل كل منهما 
المؤتمر  حدد  الجوي،  بالنقل  يتعلق  وفيما  لألخرى.  امتداداً 
أهداف التنسيق بين أنظمة التحكم في المالحة الجوية فيما بين 
الدول  بين  الشراكات  وتعزيز  العربي،  والمغرب  أوروبا 
النقل  لقطاع  المنضبط  التدريجي  التحرير  "لصالح  الستة 

الجوي الدولي"8. 
دت المشاورات بين بلدان المغرب العربي  وفي النهاية، ُصعِّ
ونظرائها من الدول األوروبية إلى مستوى االتحاد األوروبي، 
الذي بدأ في التفاوض حول اتفاقيات الخدمة الجوية نيابًة عن 

الدول األعضاء به9. 

المالح الناجح: المغرب

كانت حركة المالحة الجوية المغربية تعاني من الركود نوعاً 
ما حتى عام 2003، على الرغم من ضخ استثمارات قدرها 
1.2 مليار يورو على هيئة منح وقروض بين عامي 1995 
و2003 لدعم البنية األساسية االقتصادية والنقل من خالل 
"السماوات  اتفاقية  وتوقيع   ،11(MEDA( ميدا  برنامج10 
المفتوحة" مع الواليات المتحدة في عام 122000. وخالل 
عام 2004، في خطوة نحو زيادة تحرير النقل الجوي، قّدم 
تحقيق  أجل  من  كريم غاّلب خطته  والنقل،  التجهيز  وزير 
وقد  أضعاف.  ثالثة  نحو  الدولي  الجوي  النقل  سعة  زيادة 
حظي هذا األمر بتأييد الملك محمد السادس خالل خطاب له 
مشروع  أصبح  الفائقة،  توصياتنا  على  "بناًء  فيه:  يقول 

 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament- The EU and its neighbouring regions: A :3 نشرة المفوضية األوروبية

 renewed approach to transport cooperation، رابط االطالع عبر اإلنترنت: 
http://ec.europa.eu/transport/international/regional_cooperation/doc/com_2011_0415_communication.pdf، آخر زيارة بتاريخ 2012/5/22

 4 المفوضية األوروبية، بيان صحفي؛ MEMO/11/488, EU Neighbourhood Transport Plan, 7 يوليو )تموز) 2011، 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/488&type=HTML آخر زيارة بتاريخ 2012/6/22
Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system, ،5 المفوضية األوروبية 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:EN:PDF آخر زيارة بتاريخ 2012/6/22
6 المرجع السابق عند 16

7 المرجع السابق 

8 ورقة "Towards the Development of Coordinated and Harmonised Transport Systems in the Western Mediterranean Region." التي تم تقديمها في اجتماع وزراء 

النقل لدول غرب البحر المتوسط، باريس، 20 يناير )كانون الثاني).
9 في نوفمبر )تشرين الثاني) 2002، قضت محكمة العدل التابعة لالتحاد األوروبي بإخفاق العديد من الدول األعضاء )النمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وألمانيا ولوكسمبورغ والسويد) في الوفاء 

بالتزاماتها بموجب معاهدة الجماعة األوروبية )European Community Treaty) عندما وافقت هذه الدول على اتفاقيات فردية للسماوات المفتوحة مع الواليات المتحدة في أعوام 1994 و1995 
و1996 )االتحاد األوروبي 2002a، صفحات 2-8). وكان هذا إيذاًنا ببداية سياسة طيران خارجية جديدة لالتحاد األوروبي تهدف إلى )أ) جعل االتفاقيات الثنائية القائمة مطابقة لقانون الجماعة 

.(2005a األوروبية، و)ب) إبرام اتفاقيات طموحة على نحو تدريجي بين الجماعة األوروبية والدول الثالثة )المفوضية األوروبية
 Mesures d’accompagnemen :مشتق من المصطلح الفرنسي (MEDA( 10 اختصار ميدا

 ،Frankie o’connEll, Case study on the impact of the Moroccan- EU Bilateral 11 

أكتوبر )تشرين األول) www.euromedtransport.org/image.php?id=898 ،2008، آخر زيارة بتاريخ 2012/6/22
 ،Gary Clyde huFBauEr and Claire BrunEl, Capitalizing on the Morocco-US Free Trade Agreement: A Road Map for Success 12 

 www.iie.com/publications/briefs/hufbauer4334.pdf ,2009 (سبتمبر )كانون األول
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المفعول.  ساري  تواً  المفتوحة  السماوات  خارطة  إصالح 
وهذا ليس من شأنه فقط أن يتيح تحرير القطاع، لكنه أيضاً 
سوف يعمل على تقليص تكاليف النقل وإحداث سيولة أكبر 

وتنسيق مالئم بين أسواق المنشأ والمقاصد السياحية"13. 
في شهر مايو )أيار) عام 2005، استناًدا إلى الحوار المبدئي 
إجراء  في  األوروبية  المفوضية  شرعت  آنًفا،  المذكور 
المفاوضات مع المغرب بشأن صياغة اتفاقية تتعلق بالسماوات 
المفتوحة. وقد اُعتبرت هذه المبادرة على نطاق واسع بمثابة 
وبعد  الجديدة14.  األوروبية  الطيران  لسياسة  اختبار  حالة 
على  المغرب  وقع  المفاوضات،  من  جوالت  خمس  إجراء 
اتفاقية السماوات المفتوحة مع االتحاد األوروبي عام 2005، 
ممثلة بذلك أول اتفاقية طيران لالتحاد األوروبي مع دول غير 
أوروبية. وكما هو محدد في االتفاقية، يُسمح لشركات الطيران 
أي  اتجاه  في  بالتشغيل  والمغرب  األوروبي  لالتحاد  التابعة 
نقطة في المغرب واالتحاد األوروبي وانطالًقا منها بدون أية 
قيود تتعلق بالسعر أو السعة. كما نصت االتفاقية أيًضا على 
سواء.  حد  على  الجانبين  لكال  الخامسة15  الحرية  حقوق 
العمل  بدأ  وقد  االتفاقية على مرحلتين.  تنفيذ هذه  وسيجري 
الثالث  الحرية16  بإتاحة حقي  بالمرحلة األولى عام 2006 
والرابع دون قيود. فيما يتوقف تنفيذ المرحلة الثانية المعلقة 
حالًيا على مدى الرضا بشأن تطبيق القوانين األوروبية ذات 
لما يقرب من 28  العناصر األساسية  الصلة، والتي تغطي 
الئحة أو توجيًها أوروبًيا )مثل: السالمة وإدارة حركة المالحة 
الجوية وإرجاع المسافر والقيود ذات الصلة بالبيئة والضوضاء 
وما إلى ذلك). وفور التنفيذ، سوف تستفيد شركات الطيران 
االتحاد  في  المتتابعة  الخامسة  الحرية  حقوق  من  المغربية 
األوروبي. ويمكن لالتحاد األوروبي بدوره استخدام حقوق 
البلدان  في  المغرب  حدود  خارج  للراكب  الخامسة  الحرية 
الحرية  حقوق  عن  فضاًل  الجوار،  سياسة  في  المشتركة 

الخامسة للشحن إلى جميع الدول الثالثة17. 

زيادة  الدولية  المالحة  حركة  زادت  االتفاقية،  توقيع  ومنذ 
المسافرين  حركة  وصلت   ،2007 عام  ففي  ملحوظة. 
السنوية إلى 12.1 مليون راكب من بينهم 10.55 مليون 
عامي  بين  وفيما  دولية18.  جوية  برحالت  قاموا  راكب 
بنسبة  الدولية  المالحة  حركة  زادت  و2007،   2003
 2006 عامي  بين  فقط   25% وبنسبة  سنوًيا،   20%
و2007. وكان حوالي %80 من هذه الحركة عبارة عن 
 19(O-D( أسواق  سبعة  أكبر  يشمل  بما  دولية،  رحالت 
المفتوحة  السماوات  اتفاقية  تغطيها  التي  الجوية  بالمسارات 
القدرة االستيعابية، فمن  أرقام  تغطيًة مباشرًة. وعند تحليل 
بعد  الجوية  للمالحة  بالنسبة  التوجه  هذا  إلى  النظر  الممكن 
قدرها  المتاحة  المقاعد  في  سنوية  بزيادة   ،2007 عام 

%5.5 تقريًبا20. 
لقد أدت اتفاقية السماوات المفتوحة مع االتحاد األوروبي إلى 
الجوية  للخطوط  بالنسبة  كبيرة  بدرجة  المنافسة  زيادة حجم 
الملكية المغربية، وهي شركة مملوكة للحكومة بالكامل تقريًبا. 
البطء والتردد من جانب  يفسر بدوره جزئًيا سبب  وهذا ما 
المفتوحة21.  السماوات  مفاوضات  المغربية خالل  الحكومة 
فعلى الرغم من أن الخطوط الجوية المغربية ال زالت تسيطر 
على السوق بحصة تزيد عن %50 من أسهم السوق، إال أن 
22 شركة أجنبية جديدة بدأت في تشغيل عملياتها من وإلى 
المغرب منذ عام 222004. وقد جذبت الفرص المعروضة 
في السوق المغربية 19 شركة طيران أوروبية، منها شركتان 
جيت  وإيزي   (Ryanair( إير  ريان  وهما  اقتصاديتان؛ 
من  أخرى  طيران  شركات  إلى  باإلضافة   ،(easyJet)
وشركة   (Buraq Air( البراق  طيران  كشركة  المنطقة، 
 Turkish( التركية  الجوية  والخطوط  االتحاد  طيران 
للطيران،  العربية  الشركة  أسست  كما   .23(Airlines
منخفضة التكلفة، كذلك مركز جديًدا في الدار البيضاء عام 
 320 إيرباص  طائرات  من  أسطواًل  يتضمن   ،2009

 ،"Flocks of tourist flying in after Morocco-EU air traffic agreement", Executive 13 

أكتوبر )تشرين األول) www.executive-magazine.com/getarticle.php?article=11101 ،2008، آخر زيارة بتاريخ 2012/6/22
EU-Morocco Euro-Mediterranean Air Transport Agreement 2005, http://ec.europa.eu/transport/air/international_ األوروبية:  للمفوضية  اإلعالمية  المذكرة   14

aviation/country_index/doc/morocco_info_note.pdf، آخر زيارة بتاريخ 2012/6/22
15 حق الحرية الخامس: الحق في الطيران بين بلدين أجنبيين على متن رحالت تُقلع من بلد الراكب أو تهبط فيها.

16 حق الحرية الثالث: الحق في الطيران من بلد الراكب إلى بلد آخر، حق الحرية الرابع: الحق في الطيران من بلد آخر إلى بلد الراكب.

 ،Charles E. schluMBErGEr, Open Skies for Africa, Washington: The International Bank for Development and Reconstruction  17 

البنك الدولي 2010، صفحة 63
 ،intErvistas-Eu consultinG inc. The Impact of Air Services Liberalisation on Morocco 18 

يوليو )تموز) http://www.iata.org/SiteCollectionDocuments/Documents/MoroccoReport.pdf ،2009، آخر زيارة بتاريخ 2012/6/22
19 تعرف أسواق O-D باسم "أسواق المنشأ والمقصد" )Origin and Destination Markets). وتشير إلى أنماط سفر الركاب في سوق معينة أو في زوج من األسواق.

20 تحليل خاص يعتمد على البيانات الواردة من استقصاءات شركة DiiO، وبرنامج تحليل جداول خطوط الطيران على اإلنترنت )Online Airline Schedule Analyser)، وبرنامج تحليل بيانات 

 https://www.diio.net/products/srs-analyser-1/ :يناير/ كانون الثاني 2012) رابط االطالع عبر اإلنترنت( (SRS Analyser( جداول شركات الطيران
21 الخطوط الجوية الملكية المغربية، قاعدة بيانات مبيعات رحالت الطيران، www.flightsafe.co.uk/public/ram.html، آخر زيارة بتاريخ 2012/6/22

22 تحليل خاص يعتمد على البيانات الواردة من استقصاءات شركة DiiO، وبرنامج تحليل جداول خطوط الطيران على اإلنترنت )Online Airline Schedule Analyser)، وبرنامج تحليل بيانات 

https://www.diio.net/products/srs-analyser-1/ :(2012 يناير/ كانون الثاني( (SRS Analyser( جداول شركات الطيران
 ،"Flocks of tourists flying in after Morocco-EU air traffic agreement", Executive 23 

أكتوبر )تشرين األول) www.executive-magazine.com/getarticle.php?article=11101 ،2008، آخر زيارة بتاريخ 2012/6/22
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الجوية  الخطوط  واصلت  ذلك،  ومع   .24(Airbus 320)
المغربية عملياتها على نحو مربح خالل عام 2008، محققًة 

عائدات بلغت 1.5 مليار دوالر أمريكي25. 
لقد كان لتحرير صناعة النقل الجوي تأثيًرا كبيًرا على الدخل 
المجلس  تقارير  في  ورد  لما  وفقا  السياحة26.  من  الوارد 
العالمي للسفر والسياحة، استمر عدد الزائرين األجانب في 
ازدياد ثابت منذ عام 2002، بنمو متوقع قدره %6 سنوًيا 
حتى عام 2020. وفي عام 2011، حقق المغرب إيرادات 
الزوار  صادرات  من  أمريكي  دوالر  مليار   8.5 قدرها 
الوافدين27، وهو ما يشكل نسبة %9 تقريًبا من الناتج المحلي 

اإلجمالي للبالد28. 
هناك، مع ذلك، بعض األسواق الكبرى التي تُتخذ كوجهات 
وتونس  السعودية  العربية  والمملكة  سويسرا  مثل:  سفر، 
واإلمارات العربية المتحدة، والتي ال يزال بينها وبين المغرب 

دراسة  ثمة  أن  بالذكر  جدير  مقيدة.  جوية  خدمة  اتفاقيات 
 (InterVISTAS( أجرتها مجموعة إنترفيستاس االستشارية
عام 2009 كشفت عن أن 53 اتفاقية من اتفاقيات الخدمة 
الجوية المغربية ال تزال تتضمن قيوداً على السعة والتسعير 
والمطارات المخصصة، بل وحتى الخطوط الجوية المعتمدة 
في بعض األحيان29. وهذا، في بعض الحاالت، قد يُعزى إلى 
سياسات البلدان األخرى وليس إلى السياسات المعمول بها في 
الجوية  الخطوط  ملكية  تحرير  يزال  ال  كذلك،  المغرب. 
األجنبية والتحكم فيها مقيًدا بحصة في أسهم رأس المال قدرها 
%49. كما بحثت الدراسة المذكورة التأثير اإليجابي الناتج 
المغربي  الجوي  النقل  صناعة  على  القيود  هذه  إزالة  عن 
واالقتصاد ككل. وقد ظهر فيما يتعلق بتخفيض أسعار التذاكر، 
 ،7% بنحو  يقدَّر  المفتوحة"  "السماوات  اتفاقية  تأثير  أن 
باإلضافة إلى توفير ما يزيد عن 24000 فرصة عمل جديدة. 

 ،David kaMinski-Morrow, "New carrier Air Arabia Maroc switches to Casablanca base", FlightGlobal 24 

3 نوفمبر )تشرين الثاني) www.flightglobal.com/news/articles/new-carrier-air-arabia-maroc-switches-to-casablanca-318306/ :2008، آخر زيارة بتاريخ 2012/6/22
 ،Mark pillinG, "Royal Air Maroc to be privatised: World Air Transport Forum News", Airline Business Blog 25 

www.flightglobal.com/blogs/airline-business/2008/10/royal-air-maroc-to-be-privatis.html ,2008 (30 أكتوبر )تشرين األول
 ،world tradE and tourisM council, Travel & Tourism Economic Impact 2012. Morocco 26 

www.wttc.org/site_media/uploads/downloads/morocco2012.pdf
27 صادرات الزائرين: معدل اإلنفاق داخل البالد من ِقبل السائحين األجانب في رحالت العمل والترفيه على حد سواء، بما في ذلك اإلنفاق على وسائل النقل والمواصالت.

 ،world tradE and tourisM council, Travel & Tourism Economic Impact 2012. Morocco 28 

www.wttc.org/site_media/uploads/downloads/morocco2012.pdf
 ،intErvistas-Eu consultinG inc. The Impact of Air Services Liberalisation on Morocco 29 

يوليو )تموز) http://www.iata.org/SiteCollectionDocuments/Documents/MoroccoReport.pdf ،2009، آخر زيارة بتاريخ 12/06/22

عدد المسافرين المحليين والدوليين واإلجمالي )1998-2007( الشكل 30

ن)
اليي

الم
 (ب

ين
فر

سا
الم

دد 
ع

محلي   دولي

14

12

10

8

6

4

2

0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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ومع ذلك، يمكن لتحرير الملكية والمراقبة، وهو ما لم يُطبق 
بعد، أن يُحدث تأثير أكبر؛ حيث قد ينتج عنه زيادة في حركة 
أسعار  في  أكبر  وانخفاض   24% بمقدار  الجوية  المالحة 
التذاكر بنسبة %19 في المتوسط، إلى جانب توفير 68800 

فرصة عمل إضافية30. 

الحالة التونسية

الجوي دور هام في  للنقل  الماضية، كان  العقود  على مدار 
التنمية االقتصادية بتونس. إذ يعتمد نمو قطاع السياحة، على 
الناتج  من   6.5% يمثل  كان  ما  وهو  الخصوص،  وجه 
اإلجمالي المحلي عام 312010 بشكل كبير على شبكة نقل 
هذا  استقرار  لعدم  ونظًرا  واالنتشار.  بالمرونة  تتميز  جوي 
القطاع، فقد أدت األحداث السياسية التي وقعت عام 2011 
إلى حدوث انخفاض هائل في عدد السائحين الوافدين للبالد، 

ل أزمة في مجال السياحة؛ وبالتالي في مجال النقل  وهو ما شكَّ
الجوي. فلقد انخفض عدد المسافرين الوافدين بنسبة 30% 
تقريًبا، كما سجلت رحالت الطيران غير المجدولة )شارتر) 
انخفاًضا، زاد عن %50 من حركة المالحة الجوية. وحتى 
هذه  من  للتعافي  واضحة  مؤشرات  أية  تظهر  ال  اآلن، 

األزمة32. 
تم  التي  الوطنية،  التونسية  الجوية  الخطوط  شركة  حققت 
والخطوط  التونسية  الحكومة  بين  اتفاقية  بموجب  إنشاؤها 
سنوات  مدار  على  أرباًحا   ،1948 عام  الفرنسية  الجوية 
تتحكم في نسبة  المغلقة نسبًيا؛ حيث  السوق  عديدة من هذه 
%63 من السوق. وفي عام 2010، أعلنت الخطوط الجوية 
التونسية عن تحقيقها عائدات بلغت 682 مليون دوالر33، 
قدرها  بحصة  السوق  على  مسيطرة  كانت  العام،  هذا  وفي 
في  ملحوًظا  تغيًرا  تشهد  لم  السيطرة  %3463 – وهذه 
السنوات األخيرة. باإلضافة إلى ذلك، لم تستطع أي شركة 
خطوط جوية أخرى أن تحصل على حصة كبيرة في السوق 

30 المرجع السابق عند 29.

 ،Rhona Wells, Destination: Tunis, CBS Interactive Business Network Resource Library 31 

Business Library http://findarticles.com/p/articles/mi_m2742/is_417/ai_n56516366 :ديسمبر )كانون األول) 2010، موقع المكتبة على اإلنترنت
32 تحليل بيانات وصول المسافرين المستلمة،DGAC Tunis، فبراير )شباط) 2012.

 ،Société Tunisienne De L’Air Tunisair-S.A, Rapport General Des Commissaires Aux Comptes Sur Les Etats Financiers Arrêtes 33 

Bourse de Tunis www.bvmt.com.tn/publications/news/09092011-0.PDF:2010 (31 ديسمبر )كانون األول
34 تحليل خاص يعتمد على البيانات الواردة من استقصاءات شركة DiiO، وبرنامج تحليل جداول خطوط الطيران على اإلنترنت )Online Airline Schedule Analyser)، وبرنامج تحليل بيانات 

https://www.diio.net/products/srs-analyser-1/ .يناير )كانون الثاني) 2012، رابط االطالع عبر اإلنترنت (SRS Analyser( جداول شركات الطيران

 اإلسهام اإلجمالي للسفر والسياحة في الناتج المحلي اإلجمالي )األسعار الفعلية لعام 2011(الشكل 31
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أحد  تعد  التي  الفرنسية،  الجوية  الخطوط  جانب شركة  إلى 
المساهمين في شركة الخطوط الجوية التونسية. ومع ذلك، 
لم  التي  الهيكلة  إعادة  وجهود  السياسية  لألحوال  ونتيجًة 
تكبد  التونسية  الجوية  الخطوط  على  تحتم  النجاح،  يحالفها 

خسائر مالية في اآلونة األخيرة. 
وبوجه عام، حققت تونس متوسط نمو بطيء نسبًيا في حركة 
حيث  الماضية؛  السبع  السنوات  مدار  على  الجوية  المالحة 
المالحة  حركة  من   93% نسبة  الدولية  المسارات  تشكل 
الجوية. ومع نمو حركة المسافرين الدولية المجدولة بنسبة أقل 
ثابت حتى عام 2010 )3.43%  من %7 كمعدل سنوي 
فقط، إذا احتسبنا عام 2011)، شهدت الحركة انخفاض عدد 
المسافرين على متن الرحالت الجوية غير المجدولة على نحو 
سالب  ثم   ،2010 عام  حتى  سنوًيا  )سالب 1.69%  ثابت 
%9.27 في عام 2011). وبشكل إجمالي، ارتفعت حركة 
المالحة الجوية الدولية من حيث عدد المسافرين الوافدين بأقل 
من %2 )سالب %3.36 عام 2011). أما حركة المالحة 
الجوية الداخلية، فقد واجهت ركودأ إلى حد ما في السنوات 
األخيرة، إال أنها زادت على نحو مثير للدهشة بنسبة 9.55% 

و%13.61 في عامي 2010 و2011 على التوالي. ويمكن 
أن يتضح هذا من خالل الزيادة الكبيرة في حركة الرحالت 
المحلية المجدولة وغير المجدولة التي تتم في مطار النفيضة، 
الذي تم تشييده ما بين عامي 2007 و2010 بغرض استيعاب 
كانت  التي  المجدولة  غير  الداخلية  الجوية  الرحالت  معظم 
تسبب اختناقاً في حركة الطيران بمطار تونس – قرطاج35. 
بهذا  المجدولة  الداخلية غير  الرحالت  وقد تضاعفت حركة 
المطار ثالثة أضعاف منذ عام 2010 حتى عام 362011. 

وفيما يلي تحليل أكثر تفصياًل ألنماط حركة المالحة الجوية 
بشكل  تتركز  الجوية  المالحة  حركة  أن  يوضح  الدولية، 
أساسي في وجهات السفر المقصودة داخل االتحاد األوروبي 
)انظر الشكل 3). وبشكل عام، تمثل حركة المالحة الجوية 
إجمالي  من   63% حوالي  وتونس  األوروبي  االتحاد  بين 
مدار  على  طفيفة  تقلبات  وجود  مع  الجوية  المالحة  حركة 

السنوات العشر الماضية. 
شبكة  تخضع  الدولية،  السفر  لوجهات  الهائل  للعدد  نتيجًة 
مع  عديدة  ثنائية  التفاقيات  التونسية  الجوية  المالحة  حركة 
دول داخل أوروبا، فضاًل عن أفريقيا والمنطقة العربية. أما 

oxFord BusinEss Group, The Report: Emerging Tunisia 35، 24 يونيو )حزيران) 2007، صفحة 117.

36 تحليل بيانات وصول المسافرين المستلمة، Direction Générale de l’Aviation Civile، تونس، فبراير )شباط)، 2012.

أنماط حركة المالحة الجوية في تونسالشكل 32
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 :(2012 الثاني  )يناير/كانون   (SRS Analyser( الطيران  شركات  جداول  بيانات  تحليل  وبرنامج   ،(Online Airline Schedule Analyser( اإلنترنت  على  الطيران  خطوط  جداول  تحليل  وبرنامج   ،DiiO شركة  استقصاءات  من  الواردة  البيانات  على  يعتمد  خاص  تحليل   المصدر: 
https://www.diio.net/products/srs-analyser-1/
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وسط  مناطق  على  الرئيسي  التركيز  فينصب  أوروبا،  في 
أو  التواصل  ضعف  ظل  في  األوروبي،  االتحاد  وغرب 
انعدامه من األساس مع شرق أوروبا وشمالها، فضاًل عن 

إسبانيا والبرتغال.
حظوظ  أن  حقيقة  التقييد  هذا  إلى  أدت  التي  األسباب  ومن 
من حظوظ  أقل  تبدو  النجاح  من  التونسية  الجوية  الخطوط 
الخطوط الجوية الملكية المغربية – على سبيل المثال – من 
للحرية  الجوية37  المالحة  حركة  على  االستحواذ  حيث 
السبب في  أفريقيا. وقد يرجع  أوروبا وغرب  بين  السادسة 
الثنائية  الجوية  الخدمة  واتفاقيات  حجمها،  صغر  إلى  ذلك 
مع  للمنافسة  بقوة  وتعرضها  بها،  تلتزم  التي  تقييًدا  األكثر 
من  الشريحة  هذه  على  الليبية  األفريقية  الجوية  الخطوط 

السوق على وجه الخصوص بسبب التقارب الجغرافي38. 
من أجل إحراز تقدم في سبيل تحرير حركة المالحة الجوية، 
الحكومة  مع  رسمية  غير  محادثات  األوروبي  االتحاد  عقد 
التونسية لسنوات عديدة. ففي 9 ديسمبر )كانون األول) عام 
يخّول  قراًرا  األوروبي  االتحاد  مجلس  اعتمد   ،2008
المفوضية األوروبية صالحية فتح مفاوضات مع تونس لعقد 
عملية  من  كجزء  الجوي،  للنقل  متوسطية  أوروبية  اتفاقية 
إنشاء منطقة طيران مشتركة أوسع نطاًقا مع البلدان الشرقية 

والجنوبية المجاورة بحلول عام 392010. 
وقد أحرزت المحادثات األولية حول تحرير حركة المالحة 
تفجرت  أن  إلى  نسبًيا  تقدًما  األوروبي  االتحاد  مع  الجوية 
األحداث السياسية في أوائل عام 2011. وبناًء عليه، علّقت 
تونس مفاوضاتها المسبقة لعقد اتفاقية للسماوات المفتوحة مع 
االتحاد األوروبي حتى مايو )أيار) 2012 على أقل تقدير. 
ويُعزى ذلك جزئًيا إلى الحقيقة التي مفادها أن الحكومة غير 
التونسية على مواجهة  واثقة بعد من قدرة الخطوط الجوية 
التنافس المتزايد مع شركات الطيران منخفضة التكلفة مثل: 
شركة ريان إير وإيزي جيت. وعالوة على ذلك، قد يشعر 
تعرضهم  احتمال  حيال  بالقلق  الرحالت  مشغلي  من  العديد 
الخاصة  عروضهم  من  الجوية  الرحالت  جانب  لخسارة 

بالعطالت. 

خاتمة

ة شكوك قليلة حول قدرة تحرير الوصول إلى السوق في  ثمَّ
واالتحاد  تونس  بين  المفتوحة"  "السماوات  اتفاقية  شكل 

أن  نعلم  حين  أننا  فالواقع  السوق.  تحفيز  على  األوروبي 
تزال غير حرة  ال  األوروبية  البلدان  مع  الثنائية  االتفاقيات 
بعد، وأن نسبة %40 من حركة المالحة الجوية الدولية ال 
تزال تعتمد على مشغلي الرحالت غير المجدولة، فإن رفع 
المفروضة على الوصول إلى السوق من شأنه خلق  القيود 
استجابة ديناميكية فورية للطلب وتحفيز السوق. كما ستدخل 
التكلفة  منخفضة  سفريات  وشركات  جديدة  طيران  شركات 
في حلبة المنافسة مع الخطوط الجوية الوطنية، عالوة على 
شركات طيران أوروبية معتمدة. غير أنه في الحالة التونسية، 
ينشأ التحدي الرئيسي من حقيقة أن الخطوط الجوية التونسية 
أرباًحا على مدار سنوات من سوق مغلقة نسبًيا.  قد حققت 
السنوات  خالل  الجوية  الخدمات  تحرير  سيتطلب  ولذلك، 
المقبلة قيام الخطوط الجوية التونسية بإعادة هيكلة عملياتها 
وتقليصها من أجل المنافسة مع الشركات الجديدة في السوق. 
وغالًبا ما يُعد هذا التقليص تحدًيا سياسًيا قد يعوق تنفيذ نظام 
"السماوات المفتوحة". وبرغم ذلك، سوف تنشأ فرص عمل 
أكثر بكثير في قطاع السياحة، فضاًل عن القطاعات األخرى، 

وذلك بفضل التأثير التحفيزي لتلك الشركات الجديدة. 
أضف إلى ذلك أنه، ستأتي نسبة مئوية كبيرة من السائحين 
على متن الرحالت الجوية المباعة من ِقبل مشغلي الرحالت. 
على  لالنخفاض  السوق  في  هؤالء  حصة  تعرض  وبرغم 
مدار األعوام المنصرمة، فإنهم قد يعارضون على األرجح 
مصدًرا  سيفقدون  أنهم  حيث  الجوية؛  للخدمات  تحرير  أي 

هاًما للدخل. 
وفي النهاية، من المحتمل أن تقف شركات الطيران األجنبية 
تونس موقف  انغالًقا في  األكثر  السوق  المستفيدة حالًيا من 
شركة  تكون  أن  المتوقع  ومن  التحرير.  لعملية  المعارضة 
الخطوط الجوية الفرنسية، أحد المساهمين في شركة الخطوط 
تؤدي  قد  التي  التحرير،  لعملية  معارضًة  التونسية،  الجوية 
إلى زيادة المنافسة على المسار الذي ال يزال مربًحا نسبًيا 

بين باريس وتونس. 
وفي ظل األحداث األخيرة في تونس، وما ترتب عليها من 
انخفاض حاد في عدد السائحين الوافدين إليها، ينبغي بالفعل 
إعادة النظر واالهتمام بعملية تحرير الخدمات الجوية. فمن 
المحتمل أن تدب الحياة في قطاع السياحة الذي قد تأثر بشدة، 
وكذلك رحالت السفر العامة أيًضا )زيارة األصدقاء والعائلة) 
الجوية.  الخدمات  توفير  في  المنافسة  باب  فتح  طريق  عن 
وهذا من شأنه، بالتأكيد، زيادة عدد السائحين الوافدين، كما 

يمكن أن يدعم تنمية االستثمارات التجارية واألجنبية. 

37 حقوق الحرية السادسة: الحق في الطيران من بلد أجنبي إلى بلد آخر مع التوقف في بلد المسافر ألسباب غير فنية.

،Charles E. schluMBErGEr, Open Skies for Africa, Washington: The International Bank for Development and Reconstruction 38 

البنك الدولي 2010، صفحة 130.
 http://ec.europa.eu/transport/air/international_aviation/country_index/tunisia_en.htm ،39 المفوضية األوروبية، السفر والنقل، المالحة الجوية الدولية: تونس
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 دافيد مونتشولي إي بادّيو  
)David Moncholi i Badillo(

 مهندس مدني
 النقل واالستشارات

)Valencia( فالنسيا )IDOM( شركة إيدوم

ومايو  األول) 2010  )كانون  ديسمبر  شهري  بين  اندلعت 
)أيار) 2011 انتفاضات واحتجاجات شعبية كبرى في العديد 
وصفتها  أفريقيا،  شمال  في  خاصة  العربية،  الدول  من 
الصحافة الدولية بـ"الربيع العربي" أو "الثورات الديمقراطية 

العربية".
من  كبرى  موجة  أول  العربية  الثورات  هذه  واعتُبرت 
في  العربي  العالم  في  والديمقراطية  العلمانية  االحتجاجات 
القرن الحادي والعشرين. يتعلق األمر بثورات غير مسبوقة 
اندلعت  واضح،  اجتماعي  طابع  ذات  المجتمعات،  هذه  في 
لعبت  حيث  مختلفة،  وديمغرافية  هيكلية  عوامل  بسبب 
الظروف المعيشية القاسية، المتجذِّرة في البطالة والفقر، إلى 

جانب وجود أنظمة فاسدة، دورا هاما.
القرون  في  السابقة  بالثوارت  مقارنًة  مختلفة  عوامل  أدت 
الماضية على غرار العولمة وعولمة تكنولوجيا المعلومات 
والشبكات  الهاتف  وشبكات  )اإلنترنت  واالتصاالت 
المجتمع،  في  والتعليم  التدريب  معدل  وارتفاع  االجتماعية) 
 ،2008 لعام  العالمية  لألزمة  السلبية  اآلثار  إلى  باإلضافة 
النتشار  خصبة  أرضية  خلق  إلى  المنطقة،  في  المضاعفة 
من  واسعة  قطاعات  في  التغيير  إلى  بالحاجة  الوعي 
المجتمعات العربية، ليتحول بعدها إلى االحتجاجات الشهيرة 
البحرين  واللؤلؤة في  القاهرة  التحرير في  في ساحات مثل 

وساحة التغيير في صنعاء.
حضرية  ظاهرة  والثورات  االنتفاضات  هذه  كانت  لقد 
باألساس. فالمناطق الريفية، بالرغم من كونها عموما أكثر 
في  األحداث.  هذه  في  انخراطا  أقل  كانت  معاناة،  المناطق 
المدن  في  االحتجاجات  اندلعت  المثال،  سبيل  على  تونس، 

الصغيرة والمتوسطة الحجم في الداخل )قفصة والقصرين، 
في  بدأت  ثم  السياحية)،  بوزيد  سيدي  مدينة  وخصوصا 
الشاطئية  المدن  في  واإلحباط  االستياء  وتعميم  التوسع 
)صفاقس والحمامات) إلى أن وصلت إلى العاصمة دون أن 
كانت  مصر،  في  المناطق.  هذه  من  أي  في  زخمها  تفقد 
القاهرة )وال تزال) هي بؤرة االحتجاجات، رغم  العاصمة 
والسويس  اإلسكندرية  في  أخرى  مهمة  احتجاجات  اندالع 
وفي العديد من المدن المكتظة بالسكان على طول دلتا النيل.
وعلى الرغم من تركيز وسائل اإلعالم الدولية على مناهضة 
استفحال الفساد على نطاق واسع في المؤسسات والمطالبة 
الدراما  أن  إال  التعبير،  وحرية  الديمقراطية  من  بمزيد 
الحضرية التي تعيشها معظم المدن في المنطقة، وواقع الحياة 
مستويات  ارتفاع  بسبب  فيها  المواطنين  من  للعديد  اليومية 
الدوافع  من  واحدا  كان  المعيشية،  الظروف  وسوء  البطالة 

الفعلية الندالع الثورات.
يمكن معاينة هذه الدراما الحضرية بوضوح في جانبين من 
جوانب الحياة بالمدينة، وذلك بشكل مترابط للغاية: الوصول 
إلى سوق السكن والحصول على الخدمات األساسية. يمكن 
ألي شخص سافر إلى ضواحي أي مدينة عربية الوقوف على 
الّسكان،  فيها  يعيش  التي  للمنازل  السيئة  واألوضاع  الحالة 
وهي في معظم الحاالت ال تستجيب للمعايير القانونية، سواء 
الخاصة بالسكن أو البناء. باإلضافة إلى ذلك، فإن أي محاولة 
لتقنين وتوحيد معايير شروط السكن وتوزيع ملكية األراضي 
كان لها تأثير سلبي على سوق السكن، وذلك بارتفاع مهول 
في أسعار المساكن، وبالتالي، انخفاض قدرة الوصول إليها 
لدى نسبة واسعة من قطاعات المجتمع. لم يؤِد إنجاز العديد 
والبنيات  العمرانية  والتخطيطات  )الكبرى)  المشاريع  من 
التحتية التي تصاحبها، خالل سنوات االزدهار قبل األزمة، 
إال إلى رفع األسعار أكثر فأكثر، ما زاد بدوره الضغط على 

المناطق التي تقطنها الطبقات المحرومة. 
إذا كان الحصول على السكن بأقل الشروط بالنسبة لمعظم 
المدن  معظم  في  الحضرية  الدراما  من  جانبا  يمثل  السكان 

االقتصاد واإلقليم | اإلقليم والنقل

 النقل العام والثورات العربية: 
ثالث فرص



20
12

ي 
سط

تو
الم

25
6

ملة
شا

رة 
نظ

العامة يُظهر الجانب  العربية، فإن الحصول على الخدمات 
مثل  األساسية  الخدمات  توفير  الدراما.  هذه  من  اآلخر 
ومعالجة  العام  والنقل  الصحي  والصرف  والمياه  الكهرباء 
النفايات، وما إلى ذلك، ال يزال بعيدا عن تلبية االحتياجات 
األساسية للمواطنين. لسنوات عديدة، تم تقديم هذه الخدمات 
من ِقبل الشركات العمومية، التي كانت تحظى بدعم كبير، 
التحديث  في  لالستثمار  تام  غياب  شبه  من  عانت  ولكنها 
والصيانة، باإلضافة إلى معايير خدمة جد منخفضة وعجز 
اإلصالحات  إدخال  محاوالت  أدت  فيما  العمل.  في  كبير 
واإلدارة الرشيدة وكذا االستثمار والتكنولوجيا إلى زيادة في 
أسعار الخدمات، مما أبعدها أكثر عن متناول الغالبية العظمى 
شبه  حلها  أن  يبدو  معضلة  السلطات  تواجه  السكان.  من 
بالكاد  الدعم )الذي  الحفاظ على  مستحيل، فهي مترددة بين 
يمكنها تحمله) واالستسالم لعدم نجاعة ورداءة الخدمات، أو 
على  الخصخصة)  ذلك  في  )بما  والتحفيز  الدعم  وقف 
االستثمار وتحسين هذه الخدمات، وهو ما سيؤدي في المقابل 
هذه  على  الحصول  عن  السكان  من  كبيرة  نسبة  إلى عجز 

الخدمات.

صحيح أن وسائل االتصال الجديدة ساعدت 
بشكل كبير على نشر األفكار والدعوة إلى 

المظاهرات، ولكن جميع المطالب تمت بلورتها، 
في نهاية المطاف، في الفضاء الحقيقي 

للمدينة

وبالتالي، مع هذا التراكم الكبير لهذه الظروف، لم يكن مفاجئا 
وتحت  تحديدا  المدن  في  واالنتفاضات  االحتجاجات  اندالع 
فريدا  مسرحا  المدن  توفر  المدن).  )سكان  المواطنين  قيادة 
لتبادل األفكار والقيم والحياة االجتماعية واالقتصادية. حيث 
االتصاالت  تكنولوجيا  وعولمة  االجتماعية  الشبكات  لعبت 
الفوري  شبه  والنقل  االحتجاجات  تنظيم  في  هاما  دورا 
للمعلومات والشعارات. ولكن األماكن العامة التي تتواجد في 
المدن، من المساجد التقليدية إلى الساحات حديثة العهد، هي 
التي شهدت تجّمع الجماهير، حيث عبّر هؤالء عن مطالبهم 
والديمقراطية  االجتماعية  الظروف  بتحسين  المتعلقة 
العامة من  الفضاءات  بدون احتالل واستعادة  واالقتصادية. 
ِقبل المواطنين لم تكن لتحقق الثورات واالحتجاجات النجاح 

والزخم الذي وصلت إليه.
المتاخمة  األوروبية  للدول  األولى  الفعل  ردة  ربما  تكن  لم 
بالقوة التي كانت تتطلبها التغيرات التي كانت تحدث. ولكن 

من وجهة نظر معينة، بالنسبة للعديد من الخبراء الذين هم 
على دراية كبيرة بالعالم والمدن العربية وكان لدينا نوع من 
أدخل  العربية  الثورات  منظور  فإن  معهم،  الفنية  العالقة 
المبتغى  تحقيق  في  والفرصة  األمل  من  جديدة  عناصر 
والتغلب على التحديات الكبرى التي يواجهها المجتمع والمدن 
العربية. في حالة النقل والتنقل بالتحديد، الذي يرتبط ارتباطا 
وثيقا بتصميم واستغالل الفضاء الحضري في المدن، نعتقد 

أنها فسحت المجال أمام ثالث فرص.

الهيكل الحضري التقليدي للمدينة العربية وعالقته 
بالفضاء العام

على الرغم من التنوع الكبير في أصول وأنماط النمو، فقد تم 
من  مشتركة  مجموعة  من  انطالقا  العربية  المدن  إنشاء 
إلى  تحولت  التي  والدينية  والجغرافية  االجتماعية  العوامل 
جدا  متشابهة  الحضري  للنسيج  مورفولوجية  تطوير  مبادئ 
فيما بينها. استند نمط التنمية في المدينة العربية، كما أشار 
تقسيم  إلى   ،(Anthony Kiet( كيت  أنتوني  ذلك  إلى 
اليومية  األنشطة  فيها  تتركز  والتي  االجتماعية،  التراتبية 
تعيش  حين  في  الوسط،  في  السكان  من  العظمى  للغالبية 

الطبقات الحاكمة وحدها في في القصور والقالع.
المدينة، نشأ نمط استخدام األراضي األكثر  بدًءا من وسط 
شيوعا، انطالقا من الهيكل األساسي متعدد الوظائف المحيط 
)كليا أو جزئيا) بالمسجد الرئيسي، والذي يتفرع إلى طبقات 
من  العديد  تتخللها  والتي  المترابطة،  األسواق  من  مختلفة 
التعليمية  والمباني  والمناطق  والخانات  التجارية  المساحات 
والمدنية، فضال عن غيرها من الهياكل الدينية واالجتماعية. 
معا  والمعدات  الهياكل  من  المجموعة  هذه  كل  تشكل  حيث 
العام  الفضاء  المركزية  تعتبر ساحته  مجمع – مسجد ضخم 
الرئيسي ليس للمجمع فقط، ولكن في بعض األحيان للمدينة 

نفسها.
هو  األسواق  حول  التنقل  نظام  يصبح  التنظيم،  لهذه  وفقا 
العملية األساسية للتنقل والوصول إلى المجّمع المركزي. كما 
التي تقع  المفتوحة األصغر حجما  المساحات  العديد من  أن 
خارج الشوارع الرئيسية تتحول إلى مناطق عامة متخصصة 
وتلبية  التوازن  لتحقيق  مختلفة  اجتماعية  وظائف  ذات 

احتياجات السكان.
يتميز النموذج العمراني للمدينة العربية التقليدية بشبكة من 
بالجدران  المركزي  المجّمع  تربط  التي  الرئيسية  الطرق 
الخارجية وأبواب المدينة. وكانت كل واحدة من هذه المحاور 
بهدف  المشاة  امتداد طرق  على  منظمة  متاجر  على  تتوفر 
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الحصول على أكبر عدد من العمالء أثناء انتقالهم من مكان 
والشوارع  المحاور  لهذه  كانت  كما  المدينة.  في  آخر  إلى 
الهيكلية وظيفة إضافية: كانت تستغل كدروع واقية، بحيث 
تخفي األحياء السكنية من "الغرباء". وتميزت المداخل إلى 
هذه المناطق بوجود أقواس وأبواب صغيرة في تقاطع األزقة 
مع الخطوط الرئيسية، لإلشارة إلى االنتقال بين المجال العام 
والخاص والمدخل إلى العالم المقدس لحياة األسرة العربية.

الحضرية  المورفولوجيا  باقي  السكنية  األحياء  تشكل  فيما 
العربية. حيث تتهيكل، مرة أخرى، باتباع المعايير واألنماط 
من  بالقرب  المرموقة  الطبقة  بوضعها  وذلك  االجتماعية، 

المجّمع المركزي للمسجد والطبقات العاملة في الهامش.
غير أن عملية إنشاء المدينة أصبح أكثر تعقيًدا بسبب الشريعة 
اإلسالمية بخصوص الميراث، والتي عززت التقسيم الفرعي 

المستمر للوحدات السكنية الُمواكب لتطور األسر.
من وجهة نظر تنظيم المناطق والنقل، كانت هيكلة المدينة 
العربية التقليدية مثاال حقيقيا لإلدارة المستدامة )كما نفهمها 
العام، بفضل  للفضاء  للتنقل من خالل تصميم مثالي  اليوم) 
هيكلة العناصر األساسية للتعايش التي تقلل من الحاجة إلى 
بين  تجمع  األولى  الدرجة  من  للمشاة  محاور  وخلق  التنقل 
نفسه،  الوقت  في  وتسمح،  واالجتماعية  التجارية  األعمال 
بالتنقل بين مختلف أرجاء المدينة والمجّمع المركزي للمسجد. 
الفضاء  وتحسين  الولوج  وضمان  التنقل  إلى  الحاجة  تقليل 
هي  والتنقالت:  االجتماعية  األنشطة  لدعم  كطريقة  العام 
مبادئ للتخطيط الحضري "تبدو" عصرية جدا، ولكن العرب 
كانوا ينجزونها منذ عدة قرون. وليس فقط العرب، ألن هذا 
النمط في التنظيم الحضري والتنقل يمكن معاينته أيضا في 
بالثقافة  المتشبعة  المتوسط،  األبيض  البحر  شمال  مدن 

المسيحية، ولكنها منظمة تقريبا حسب نفس المبادئ.
الهيكل  صالبة  بدأت  عشر،  التاسع  القرن  في  أنه،  غير 
المتوسط  األبيض  البحر  )ومدن  العربية  للمدينة  التقليدي 
تأخرها  رغم  التي  التصنيع  لعملية  نتيجة  تتداعى  عموًما) 
دخلت بكل قوة أساًسا بفضل التطور والتوسع االستعماري 
األوروبي. بدأت النماذج الحضرية لمدن مثل لندن وباريس 
تؤثر على المدن العربية في شمال أفريقيا. وشهدت القاهرة 
أحد أكبر التحوالت الجذرية في المدن اإلسالمية. حيث قرر 
حاكم مصر، الخديوي إسماعيل باشا، المتؤثر جدا بتصاميم 
زيارته  بعد   ،(Haussmann( هوسمان  ومخططات 
لمعرض باريس العالمي عام 1867، تبني نماذج باريس في 
العاصمة المصرية. وقام بتصميم مخطط حضري جديد في 
منطقة بجنوب شرق القاهرة قليلة الكثافة السكانية. وكان هذا 
المخطط العمراني الجديد أيضا بداية النقسام اجتماعي مهم: 
حيث فضلت الطبقات الثرية على الفور العيش في المنطقة 

الطبقات  بقيت  حين  في  الغربية،  الطريقة  على  مة  الُمصمَّ
في  القرار،  هذا  مثل  وقد  التاريخية.  المدينة  في  الشعبية 
كانت  التي  التاريخية  القاهرة  مدينة  احتقار  بداية  الحقيقة، 
تتمتع بصحة حضرية جيدة )بفضل الهيكل التقليدي العربي –

المتوسطي)، كضاحية للطبقة االجتماعية البسيطة.
ارتفعت حدة عملية التغريب )األمركة؟) للتخطيط والفضاء 
الحضري في النصف الثاني من القرن العشرين، حيث بدأ 
نمو الفضاءات، بسبب نمو نماذج األعمال والمهن الغربية، 
 .(CBD( يشبه النموذج األمريكي لمنطقة األعمال المركزية
ولكن في مراكز المدن "الجديدة". وبدأت المناطق التاريخية 
الوصول  تعاني من عملية تدهور متسارعة بسبب صعوبة 
إليها )وفقا للمفهوم الجديد للولوج، أي بعربة خاصة) وتدني 
نوعية الخدمات وافتقار المرافق إلى الصيانة والكثافة الزائدة 

واألوضاع االقتصادية السيئة، وما إلى ذلك.

النقل العام يجب أن يساهم في تعافي الفضاء 
العام عن طريق تقديم نموذج جديد للتنقل في 

المدن

يفرض التخطيط الغربي السائد فصال ضارا للوظائف، وذلك 
واالستغالالت  والتجارة  للسكن  محددة  مناطق  بتخصيص 
المدنية والترفيه، إلخ. وكان الغرض األصلي من هذا الفصل 
حل  قبل  وعقالنية  كفاءة  أكثر  حضرية  نُظم  خلق  هو 

االحتياجات االجتماعية للسكان بطريقة فعالة.
في شمال  التقليدية ونظرائها  العربية  المدينة  تم تصميم  لقد 
مشهد  مع  المشاة  مستوى  على  المتوسط  األبيض  البحر 
الرئيسية  الطرق  حضري كثيف وغني ومعقد. حيث كانت 
والطرق  والعصرية  التقليدية  األسواق  من  جزًءا  تشكل 
فيما  السكنية.  األحياء  بنظام  وثيًقا  ارتباًطا  مرتبطة  الثانوية 
الخاص  بالفضاء  مباشرة  مرتبطة  والمداخل  األزقة  كانت 
بالمواطنين. وكان هذا النظام للتنقل يضمن، بفضل تصميمه، 
لسكان  والمكانية  االجتماعية  االحتياجات  لجميع  االستجابة 
المدينة. أما نظام الطرق فلم يكن مجرد وسيلة بل غاية في 
حد ذاته، ألنه كان يستوعب العديد من الوظائف الحضرية 

التي تم تقسيمها اليوم. 
لم تفلت المدن العربية من الحلقة المفرغة للتخطيط الحضري 
والفضاء العام التي ثبتت فداحة أخطائه بتدميره الهيكلة الحية 
متعددة  كبيرة  فضاءات  خلق  أجل  من  التقليدية  للمدينة 
أفرغت  صعبة  طرقية  تحتية  بنيات  تربطها  الوظائف، 
الوظائف الحضرية األساسية من محتواها، مما أدى إلى تفاقم 
خدمات  جودة  وسوء  )االزدحام  والتنقل  الوصول  مشاكل 
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النقل العام) لدى الغالبية العظمى من السكان. لم يساهم هذا 
الوضع إال في تفاقم تدهور وفقدان قيمة الفضاء العام، الذي 
عّمق الفقر الُمعّمم للمواَطنة، بحيث كان بمثابة أرض خصبة 

الندالع االحتجاجات والثورات.

فرص النقل العام الثالث في أعقاب الثورات العربية

بالفضاء  المطالبة  أن  كيف  معاينة  لالهتمام  المثير  من 
المعيشية  للظروف  الخصبة  األرض  تلك  العام،  الحضري 
ذات  العربية  المدن  سكان  غالبية  تواجهها  التي  الصعبة 
الموارد المالية المحدودة والتي تعاني من محدودية الحصول 
في  عميق  تدهور  إلى  باإلضافة  األساسية،  الخدمات  على 
التقليدية  االحتياجات  عن  بعيدا  العام،  الحضري  الفضاء 
إلى  أدت  التي  الرئيسية  العوامل  من  كانت  العربية،  للثقافة 

اندالع االنتفاضات والثورات.

تزويد األحياء الفقيرة في المدن العربية الكبرى 
بشبكة نقل عام سيساهم بشكل أوتوماتيكي في 
التنمية االجتماعية واالقتصادية للسكان الذين 

يعيشون هناك

إلغاء  تم  المستبد،  العربي  الحكم  من  عقود  فخالل  وبالفعل، 
إيواء و/أو  القادرين على  العامين  للفضائين  المدنية  الوظيفة 
توليد موجات للتعبير السياسي الناتج عن تطور الهيكل التقليدي 
للمدينة العربية والتصميم الغربي الالحق: المسجد والساحة. 
حيث كانت قد تمكنت بعض االنتفاضات العنيفة في الماضي 
من تجميع مطالبها، في وقت وجيز، في أحد الفضائين العامين، 
في  أنه  غير  هوادة.  بال  شديد  بقمع  ما ووجهت  دائما  ولكن 
كال  استغالل  من  تمكنت   ،2011 لعام  العربية  الثورات 
الفضائين بنجاح في شكل جديد من أشكال االحتجاج المدني، 
كال  أن  لالهتمام  المثير  ومن  األولية.  الشكوك  رغم  وذلك 
النوعين من األماكن العامة، المساجد التي تمثل القيم التقليدية 
عن  الدفاع  في  الجديد"  "العمران  تعكس  التي  والساحات 
إلى  الظروف، عملت "جنبا  الديمقراطية وتحسين  التطلعات 
جنب" بعد عقود من عدم الثقة بين الحركات الدينية والعلمانية.
صحيح أن وسائل االتصال الجديدة، أي الشبكات االجتماعية، 
إلى  والدعوة  األفكار  نشر  على  كبير  بشكل  ساعدت 
نهاية  بلورتها، في  المطالب تمت  المظاهرات، ولكن جميع 
المطاف، في الفضاء الحقيقي للمدينة. لقد استعاد المواطنون 

العرب من جديد الفضاء العام.

الدول العربية المجال  الثورية التي عاشتها  فتحت األحداث 
التقليدية  الفضاءات  بين  "الحوار"  من  جديد  نوع  أمام 
يمثله  وما  المسجد  يعد  لم  المدينة.  في  الحديثة  والفضاءات 
أدوراهما  استعادة  لقد تمت  للساحة.  بديال  نقيضا وال  يشكل 
المدنية من خالل إرادة ومطالب آالف المواطنين المجهولين، 
وذلك دون التخلي بالضرورة عن أي من أدوارهما ووظائفهما 

السابقة التي مازالت تميزهما اليوم.
وقد ساهم كال الفضائين، في هذا "النظام الجديد"، في حماية 
للسكان  يمكن  حيث  منصة  بتوفيرهما  العام  الرأي  وتغذية 

المطالبة بحقوقهم المدنية.
ومصوغا  مهيكال  عنصرا  باعتباره  العام،  للنقل  يمكن  ال 
االحتياجات  من  لواحد  وكدعامة  العام  الفضاء  في  أساسيا 
األساسية للسكان، أال وهي التنقل، أن يبقى بمنأى عن هذا 
"الحوار"، بل ويجب أن يساهم في تعافي الفضاء العام عن 
طريق تقديم نموذج جديد للتنقل في المدن يعتمد على مبادئ 

توجيهية ونماذج أكثر استدامة من تلك الموجودة اليوم.
تتيح الثورات العربية ومطالبها المتعلقة بالفضاء الحضري 
فرصا كبيرة للتنمية واالندماج في فضاءات التعايش الخاصة 
المشاكل  العديد من  النقل، وهو ما سيساهم في حل  بأنظمة 

الملحة التي يواجهها سكان المدن العربية.
في  للفرص  رئيسية  فضاءات  ثالث  تحديد  باألساس  يمكننا 
التي تشهد تحوالت في  الفترة  العام خالل هذه  النقل  أنظمة 

العالم العربي:
من جهة، ال أحد يشك )تقريبا) في أن أنظمة النقل العام )بما 
في ذلك الوسائل التي ال تعتمد على محركات) هي أداة فعالة 
بقدر كبير  المواطنين  التي تواجه  التنقل  للغاية لحل مشاكل 
بسبب  البيئية،  الناحية  من  فقط  ليس  والذكاء.  النجاعة  من 
والعوامل  والضوضاء  الملوثة  االنبعاثات  مستوى  انخفاض 
االجتماعي  االندماج  ناحية  من  أيضا  ولكن  الخارجية، 
والعقالنية االقتصادية. تساهم أنظمة النقل العام بشكل كبير 
في تحسين جودة حياة األشخاص بضمان إمكانية الوصول 
إلى مختلف أرجاء المدينة )وإلى مختلف الوظائف الحضرية 
االقتصادية  لألنشطة  األساسي  الدعم  وتقديم  فيها)،  المتاحة 
واالجتماعية اليومية. وبالتالي، فإن تزويد األحياء الفقيرة في 
المدن العربية الكبرى بشبكة نقل عام جيدة وعقالنية وفعالة 
التنمية  في  أوتوماتيكي  بشكل  سيساهم  التخطيط  ومحكمة 
االجتماعية واالقتصادية للسكان الذين يعيشون هناك، وذلك 
البنيات  في  الخطيرة  القصور  أوجه  من  نسبًيا  التخفيف  مع 

التحتية التي يشكو منها المواطنون. 
وعالوة على ذلك، فإن إنجاز مشاريع النقل العام تنطوي أيضا 
للتعايش  مكانا  باعتباره  العام  الفضاء  على فرصة السترداد 
العربة  )وليس  اإلنسان  مقاس  على  الديمقراطي،  والخطاب 
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الخاصة)، الداعم للعديد من الوظائف الحضرية وخلق الثروة. 
مع  ممتاز  بشكل  تتعايش  المساحات  في  العام  النقل  فأنظمة 
والترفيهي  والتجاري  االقتصادي  النشاط  ومع  مشًيا  التنقل 
المدينة  المهيكلة قديما في  المشي  والتواصلي. كانت محاور 
العربية التقليدية هي المسؤولة عن الربط بين مختلف مجاالت 
الحياة اليومية لألشخاص، بدًءا من المسجد المركزي وصوال 
إلى المناطق الخاصة، بحيث تسمح بإنجاز العديد من األنشطة 
بغض النظر عن مجرد التنقل. أما اليوم، فأنظمة النقل العام 
بهذا  أن تضطلع  يمكنها  التي  هي  المساحات)  في  )وخاصة 
الدور عن طريق ربط الساحات بالمساجد والمدارس بالمباني 
اإلدارية والمناطق التجارية والسكنية. لن يكون هناك مجال 
لمقارنة كيفية استغالل هذه الفرصة إذا ما نظرنا كيف تسير 
الحياة الحضرية في محور أليمدار – ديوان يولو – ينيسريالر 
(Alemdar-Divan Yolu-Yeniçeriler) في إسطنبول، 
الذي يمتد على طول األسواق الرئيسية والجامعات في المدينة، 
وذلك في قلب المركز التاريخي، والذي يتوفر على نظام مترو 
رائع مندمج بسالسة في نسيج المدينة مع المنظر الذي يهديه 
لنا محور السيد الميرغني – السيد المقريزي – لطفي السيد إلى 
غاية ميدان رمسيس، حيث تدور الحافلة القديمة والمتهالكة من 

مصر الجديدة إلى القاهرة.
في  أنظمة  هي  العام  النقل  أنظمة  بأن  القول  يجب  وأخيرا، 
بشكل  لتعمل  ومدني  ديمقراطي  سلوك  إلى  ماسة  حاجة 
طبيعي. هنا يمكن تحديد فرصة جديدة لما يمكن أن تساهم به 
الهيكلة الجيدة للنقل العام في المدن العربية، في سبيل تعزيز 
التي  السائدة  الفردية  السلوكيات  أمام  الجماعية  السلوكيات 
المبني  والتنقل  التمدن  في  األمريكي  النموذج  عليها  يشجع 
على أساس اإلفراط في استعمال السيارات الخاصة. وتنظم 
شبكات النقل العام من خالل معاينة قواعد محددة في التعايش 
والسلوك واالستخدام، انطالقا من نظام التعرفة المعمول به 
والذي يجب االمتثال له، وصوال إلى قواعد وحقوق وواجبات 
المسافرين وموظفي الخدمة ومرورا بضرورة التعايش بين 
شبكات النقل العام وممرات المشاة وبين المسافرين أنفسهم. 
يمكن أن يساهم تطوير وتعزيز شبكات النقل العام كعناصر 
بالعالم  االجتماعية  المجاالت  مختلف  في  جديدة  موحدة 
في  متاحة  كانت  التي  التعايش  أسباب  تعافي  في  العربي، 
المحاور الهيكلية للمدن العربية التقليدية، مما سيساعد أيضا 

على تكيف وجهة النظر الغربية مع الثقافة العربية. 
بغض النظر عن التحدي الفني والتكنولوجي البحت الذي قد 
يعنيه تعميم و/أو توسع أنظمة النقل العام في المدن العربية 

الكبرى، أظهرت األحداث الثورية التي اندلعت العام الماضي 
أن  يدركون  بدأوا  العربية  الدول  معظم  مواطني  أن  جلًيا 
ظروفهم الحياتية يمكن أن تكون أفضل مما هي عليه، وأنهم 
قادرون )ومن واجبهم أيضا) على استعادة الفضاء العام الذي 
سرقته منهم السلطة الحاكمة )والتمدن الذي يمارسه أيضا). 
بفضل اندالع هذه الثورات، يمكن لجميع العناصر التي تكون 
النظام االجتماعي اإلنساني المعقد والغني أن تتاح لها فرصة 
وواجب اإلسهام في تحقيق أهداف وتطلعات السكان. حيث 
يمثل النقل العام عنصًرا رئيسًيا في هذا اإلطار، ألنه بإمكانه 
بضمان  المواطنين  حياة  تحسين  في  حاسم  بشكل  المساهمة 
قدرتهم على التنقل وسهولة الوصول. كما يمكنه أن يساعد 
و/أو  المتدهورة  الحضرية  المساحات  تعافي  في  بحيوية 
قدرته  إلى  باإلضافة  هذا  بينها.  والربط  اآلن  حتى  المفككة 
في  وديمقراطية  مدنية  أكثر  روح  خلق  في  المساهمة  على 

سلوك الناس. 
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 ريغاس أرڤانيتيس  
)Rigas Arvanitis(

 مدير البحوث
 وحدة "التنمية والمجتمع"

)IRD( معهد البحوث من أجل التنمية 
نوجون سور مارن )Nogent-sur-Marne(، فرنسا

اإلطار السياسي للتعاون المتوسطي في مجال البحوث: 
فضاء مشبع سياسياً

يحدث التعاون العلمي )وليس العمل المشترك) عندما تُشجع 
الدولي.  النطاق  على  المشترك  العلمي  العمل  الدعم  برامج 
ووطنية.  دولية  مؤسسات  تديرها  العلمي  التعاون  فأنشطة 
الناشطة على  الوطنية  الدولية والوكاالت  المؤسسات  وتقوم 
إن  التعاون.  برامج  ودعم  وتمويل  برعاية  الدولي  الصعيد 
الفضاء  يواجهها  التي  المجتمعية  العوائق  مكافحة  ضرورة 
األورومتوسطي قد فتحت الطريق للنقاش حول تنفيذ برامج 
العالقات  من  تستفيد  التي  النقاشات  تلك  الدولية،  البحوث 
متابعة  ومن  البلدان  بين  والثقافية  والتاريخية  الدبلوماسية 
األهداف السياسية المشتركة. وتُبرز التراتبية العالمية الجديدة 
مفهوم  بين  المواجهة  األقطاب1  متعدد  عالم  على  سة  المؤسَّ
"العلم للعلم" وسيادة معيار "االمتياز" المطبق بشكل أساسي 
مفهوم  أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  المسيطرة  الدول  في 

"العلم من أجل التنمية" والدفاع عن "االستحقاق"
وطبيعي أن البحث عن "االمتياز" ال يقود بالضرورة إلى تنمية 
جيدة، فالتنمية ليست دائماً ثمرة البحث عن االمتياز. واألمر 
يتعلق بتحديد استراتيجية واضحة والسماح بنشوء مناخ يلبي 
أجل  من  "العلم  فإن  السياق  هذا  وفي  التنموية.  االحتياجات 
التنمية" و"العلم من أجل التحديث" ال يمكن في أي حال من 

األحوال أن يعارض "العلم من أجل البحث عن االمتياز".

إن التعاون العلمي الدولي يشكل جزًءا من نظام علمي عالمي 
قد غير وبعمق نمط "حوكمته": القرارات لم تعد فقط في يد 
واالتحاد  الوطنية  والوكاالت  )الحكومات  الرسمية  الهيئات 
األوروبي..) ولكنها تحشد حالياً فاعلِين متعددين في اقتصاد 
المعرفة الحديث. إن المستفيدين النهائيين من العلوم )المرضى 
البحوث  حالة  في  والريفيين  الطبية،  البحوث  حالة  في 
الزراعية، والشركات في سياسات التحديث، الخ..) يشتركون 
بنشاط في تحديد أهداف األبحاث. وتتدخل الوكاالت الكبرى 
للتمويل على الصعيد الدولي وال تكتفي فقط بالحدود الوطنية2. 
نطرح  أن  بإمكاننا  األورومتوسطية،  المنطقة  حالة  وفي 
هم  ومن  للكفاءات؟  السوق  تلك  تنبني  كيف  التالي:  السؤال 
الفاعلون الرئيسيون؟ وكيف تُعبّر التراتبية الجديدة للكفاءات 
وفي  السياسات؟  مستوى  على  تَُترجم  وكيف  نفسها،  عن 

النهاية، ما هي الدينامية العلمية الحالية؟
نظراً لتاريخ حوض البحر األبيض المتوسط، فإنه ليس من 
المستغرب أن نجد تعدداً في األهداف والوكاالت والمنظمات 
للبحث  تقيمها فرق  البحوث، مع مشاريع متعددة  في مجال 
للعالقات  نتيجة  غالباً  هو  الثنائي  والتعاون  ومحلية.  أجنبية 
الكولونيالية القديمة. وقد سمح االستقالل بظهور علم وطني 
في بلدان جنوب وشرق المتوسط. وفي هذا اإلطار السياسي 
خالل  وفقط  المنطقة.  في  العلمية  العالقات  معظم  تندرج 
العشرين عاًما األخيرة فرض االتحاد األوروبي نفسه كفاعل 
أساسي بهذا الفضاء المؤسساتي، المشبع حرفياً بالمؤسسات 

التي تأخذ كلها على عاتقها ترويج التعاون.

التعاون مع االتحاد األوروبي

إن التعاون في مجال البحوث مع االتحاد األوروبي يندرج 
في اإلطار السياسي األكثر عمومية للتعاون األورومتوسطي. 

الثقافة والمجتمع | التنمية والتعاون

التعاون األورومتوسطي في مجالي البحث واالبتكار

1 إن التقسيم العالمي الجديد لإلنتاج العلمي قد تم وصفه في )l’Atlas du Monde Diplomatique (2012، ص 70–73.

2 قدم لوسيغو وأرفانيتيس )LOSEGO et ARVANITIS) 2008 تحلياًل لهذا العالم العلمي متعدد األقطاب. لالطالع على التفاصيل أنظر: 

."Assessment of international scientific cooperation in the Mediterranean region", MIRA Observatory (2011(
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في البداية، فإن هذا اإلطار السياسي قد تم تحديده في إعالن 
برشلونة )1995)، والذي تم استبداله الحقاً بسياسة الجوار 
األوروبية )ENP) التي مدت مجال نشاطها خارج حوض 
االتحاد  جيران  كل  ليستوعب  المتوسط  األبيض  البحر 

األوروبي.

وتسجل بلدان المغرب العربي بدورها معدالت 
مرتفعة للنشر المشترك وبشكل خاص مع 

فرنسا. أما تونس، التي تتمتع بمعدالت النمو 
األسرع في المنطقة على صعيد اإلنتاج 

العلمي، فتسجل أقل معدالت النشر المشترك 
)%47( بين دول المغرب العربي

األوروبية  اآللية  هي  التعاون  لتمويل  الرئيسية  اآللية  إن 
للجوار والشراكة )IEVP) التي تتحصل على مايقرب من 
حلت  التي  وهي   ،2013-2007 للفترة  يورو  مليار   12
البحر  في  المالي  للتعاون   (MEDA( "ميدا" برنامج  محل 
المفوضية  فإن  البحث،  أنشطة  وفوق  المتوسط.  األبيض 
البرامج  بواسطة  ثابتة  تمويالت  خصصت  قد  األوروبية 
الحدود  عبر  التعاون  برنامج  أيضاً  أقيم  فقد  كذلك  الهيكلية. 
(CBC) في حوض البحر األبيض المتوسط. هذا البرنامج 
ومن  والشراكة،  للجوار  األوروبية  اآللية  من  تمويله  تم  قد 
إن   .(ERDF( اإلقليمية  للتنمية  األوروبي  الصندوق 
ارتفعت  قد   2010-2007 للفترة  توفرت  التي  التمويالت 
اآللية  من  منها  مليون  جاء 275  يورو،  مليون  إلى 583 
الصندوق  من  مليون  و308  والشراكة،  للجوار  األوروبية 
تقرير  من  مستقاة  )المعلومات  اإلقليمية  للتنمية  األوروبي 
مجموعة الخبراء األورومتوسطيين). والغرض هنا ليس هو 
أّن  نبرز  أن  فقط  ولكن  القرارات،  هذه  وفاعلية  تأثير  تقييم 
غير  من  وأنه  المنطقة،  في  بشدة  ملتزم  األوروبي  االتحاد 
هذه  إطار  في  تندرج  البحثية  األنشطة  نجد  أن  المفاجئ 

اإلجراءات السياسية للتعاون.
في إطار عملية برشلونة تم تنفيذ عدة آليات سياسية منها: لجنة 
المراقبة للتعاون األورومتوسطى فى مجال األبحاث والتنمية 
في  والتكنولوجيا  العلوم  وإدخال   ،(MoCo( التكنولوجية 
اتفاقات الشراكة الموقعة بين االتحاد األوروبي وبلدان الشراكة 
المتوسطية في إطار سياسة الجوار األوروبية، وأنشطة قسم 
مشروعات  وعدة   ،(INCO( بروكسل  في  الدولي  التعاون 
تهدف إلى تقييم األنظمة العلمية والتكنولوجية واالبتكارية في 

عدة  وكذلك   ،(ESTIME(و  (ASBIMED( المنطقة 
مشروعات أخرى متصلة بتوقعات التحديث في بلدان الشراكة 
المتوسطية، وسلسلة من اآلليات المخصصة للتعاون العلمي 
 (ERAWIDE(و  (BILAT(و  (INCONET( الدولي 
االتصال  نقاط  من  شبكة  إقامة  النهاية  وفي   ،...(SICA(و
الوطنية للتعاون العلمي بين االتحاد األوروبي ودول الشراكة 

المتوسطية.
للمرة  والتعليم  البحوث  مجال  في  السياسي  االلتزام  ظهر 
األولى خالل المؤتمر الوزاري األورومتوسطي حول التعليم 
العالي والبحوث، والذي عقد بالقاهرة في يونيو )حزيران) 
إنشاء  ضرورة  على  فيه  المشاركون  أكد  وقد   ،32007

"فضاء أورومتوسطي للبحوث واالبتكار" من خالل :

الشراكة  بلدان  في  والتنمية  البحوث  سياسات  تحديث   ▪
المتوسطية،

تطوير القدرات المؤسسية،  ▪
البرامج  في  المتوسطية  الشراكة  بلدان  مشاركة  تعزيز   ▪
ومصالحها  الخاصة  احتياجاتها  أخذ  مع  اإلطارية، 

المشتركة في االعتبار،
تشجيع االبتكار في بلدان الشراكة المتوسطية، وذلك عن   ▪
األبحاث  تطوير  منتجات  استغالل  تحسين  طريق 

والتكنولوجيا في المجتمع والصناعة،
تسهيل تنقل الباحثين،  ▪

هذه األهداف تم التأكيد عليها في االجتماعات السنوية للجنة 
المراقبة للتعاون األورومتوسطى فى مجال األبحاث والتنمية 
االتحاد  بين  لتعاون  مبادئ  أبرزت  التي  التكنولوجية، 
األوروبي وبلدان الشراكة المتوسطية "مبني على الحاجات" 
وعلى "النتائج" وفي مسار من "السيادة المشتركة" و"التمويل 
المشترك". ونظراً لهذه التطورات، فإن المفوضية األوروبية 
تؤكد اليوم على ضرورة وجود "شراكة متجددة" في مجال 

العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.

التعاون عبر النشر المشترك في المنطقة

هناك طريقة بسيطة لقياس مدى اتساع التعاون العلمي – مع 
العلم بأنها ليست الطريقة الوحيدة وأنها ليست طريقة شاملة 
 Gaillard,( وهي إحصاء المقاالت ذات التأليف المشترك –
المشترك  التأليف  ذات  األعمال  عدد  إن   .(J., 2010a
الشكل  في  موضحة  المتوسط  وشرق  جنوب  في  المنشورة 

http://ec-europa.eu/research/iscp/pdf/cairo_declaration.pdf :3 أنظر إعالن القاهرة
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رقم 33. وكما يمكن أن نالحظ فإن اإلصدارات قد تطورت 
في عمومها، والنشر المشترك مع باحثي االتحاد األوروبي4 

قد ارتفع بنسبة كبيرة في معظم البلدان.
لو كان إنتاج اإلصدارات المشتركة يخص كل البلدان، فهو 
يختلف بشكل كبير من بلد آلخر. إن مصر في عام 2007 
ذلك  مع  معدلها  يظل  المشترك  النشر  من   35% وبنسبة 
شديد  علمي  مجتمع  على  إسرائيل  وتحتوي  نسبيا.  منخفض 
االنفتاح مع نسبة %42 من النشر المشترك. وتسجل الدول 
أكثر  معداًل  لبنان )52%)  أو  الصغيرة، كاألردن )49%) 
بلدان  وتسجل  أجانب.  باحثين  مع  المشترك  للنشر  ارتفاعاً 
المشترك  للنشر  مرتفعة  معدالت  بدورها  العربي  المغرب 
وبشكل خاص مع فرنسا. أما تونس، التي تتمتع بمعدالت النمو 
األسرع في المنطقة على صعيد اإلنتاج العلمي، فتسجل أقل 
معدالت النشر المشترك )%47) بين دول المغرب العربي؛ 
وعلى العكس فإن المغرب والجزائر قد سجال نسبة )60%) 
على  االنفتاح  شديدي  اعتبارهما  ويمكن  المشتركة  للمقاالت 
التعاون. في البلدان التي تشهد تقدما في اإلنتاج العلمي يميل 
بشكل  ليس  )ولكن  نسبيا  لإلنخفاض  المشترك  النشر  معدل 
مطلق). والواقع أن الميل العام في البلدان الناطقة بالفرنسية 
بالمغرب العربي هو نفسه: النشر المشترك مع فرنسا قد تقدم 

ويظهر  العام،  اإلنتاج  من  نسبياً  أقل  بسرعة  ولكن  بال شك 
بشكل  وكندا  المتحدة  )الواليات  أوروبا  خارج  من  شركاء 
أساسي)، ومن داخل أوروبا أيضاً )إسبانيا وإيطاليا وألمانيا).

هذه  في  اإلصدارات  تخصص  نمط  أن  نبرز  أن  المثير  من 
البلدان، الموجهة بشكل خاص نحو الكيمياء والفيزياء والهندسة، 
تختلف عن النمط الموجود في البلدان األوروبية. وتفضل دول 
الرياضيات،  مجال  المتوسط  األبيض  البحر  وشرق  جنوب 
وبشكل خاص في المغرب العربي ولبنان، ولكنها تنشر القليل 
جداً في مجال علوم الحياة )البيولوجيا والطب الحيوي) ]أنظر 
تقرير ESTIME و)Waast et Rossi (2010[. وتشكل 
جنوب  بلدان  بين  لالستثناء  وجوهاً  ولبنان  وتونس  إسرائيل 
وشرق المتوسط، ألنها تتمتع بصناعة طبية وفي مجال الطب 
البحث  في  التخصص  هذا  نسبي.  بشكل  ديناميكية  الحيوي 
البيولوجي وفي الطب الحيوي النظري يوجد أيضاً في عدد من 
تبدو  األوروبية  الدول  فإن  أخرى  ناحية  ومن  أوروبا.  بلدان 
داعمًة النتشار أنشطة بحثية نظرية، بينما بلدان جنوب وشرق 
البحر األبيض المتوسط تفضل وبوضوح األبحاث التطبيقية 
التكنولوجيا، كما يُظهر ذلك استطالع جهاز  والموجهة نحو 
تنسيق البحوث العلمية واالبتكار في منطقة المتوسط "ميرا" 
5MIRA حول التعاون الدولي )الشكل رقم 35). ونتيجة لذلك 

اإلصدارات واإلصدارات المشتركة لعدد من البلدان غير األوروبية بمنطقة البحر األبيض المتوسطالشكل 33

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

إصدارات دولية بتأليف مشترك الدولة وحدها

المصدر: SCI Extended - Thomson Reuters. Treatment PL Rossi, IRD. يحتوي هذا الشكل على إصدارات كل من المغرب وتونس والجزائر ومصر واألردن ولبنان وسوريا وإسرائيل.

4 أجري التحليل على الـ 17 دولة األعضاء األوائل في االتحاد األوروبي.

.(www.miraproject.eu( (5 هذا االستطالع أجري في إطار مشروع "ميرا"، وقد بني على 4187 إجابة )2004 إجابة من بلدان أوروبية و2183 من بلدان متوسطية بعينات ممثلة
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فإن باحثي بلدان جنوب وشرق البحر المتوسط يهتمون أكثر 
من  التكنولوجيا  على  تركيزاً  أكثر  وهم  "التطبيقية"  بالعلوم 
نظرائهم األوروبيين. ويُظهر االستطالع نفسه أن القدرة على 
البحر  لباحثي جنوب وشرق  أقوى  حافز  هو  المعدات  تملك 

المتوسط عن نظرائهم األوروبيين

السببين:  ولهذين  األهمية،  للتخصص هو شديد  االتجاه  هذا 
بداًل من  الزمن  لتعزيز تخصصاتها في  اتجاه عام  أ- للدول 
أنشطة  يشمل  والتكنولوجي  العلمي  ب- التطور  تنويعها. 
السابقة  األعمال  على  وتتغذى  المسار"  اتباع  على  "تعتمد 

والكفاءات المكتسبة.

إصدارات وإصدارات مشتركة لعدد من بلدان جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط مع أو بدون شركاء أوروبيين )2007(الشكل 34

 تونس

  المغرب

 الجزائر

 لبنان

 األردن

 إسرائيل

مصر
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مع االتحاد األوروبيبدون االتحاد األوروبي الدولة وحدها

SCI Extended - Thomson Reuters. Traitement PL Rossi, IRD :المصدر

نمط البحوث التي تقام في إطار التعاون العلمي )استطالع MIRA(الشكل 35
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بحوث نظرية بحوث تطبيقية وأكلينيكية أنشطة تكنولوجية تطوير تقني متعلق بالمعدات

دول الشراكة المتوسطيةأوروبا

(MIRA المصدر: اإلجابة بالنسبة المئوية باستطالع ميرا على سؤال:"هل يمكنكم تحديد األهمية النسبية لكل نمط من البحوث في عملكم المشترك؟" )اإلجابة المحتملة "مهم" و"مساهمة كبرى في هذا النمط من البحث") )تقرير غير منشور، مشروع ميرا
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االشتراك في برامج التعاون

التعاون الثنائي بين البلدان األوروبية والبلدان المتوسطية 
غير األوروبية

إن التعاون الثنائي يخص األنشطة )البحثية أو غير البحثية) 
وبشكل  مشترك.  قانوني  إجراء  إطار  في  بلدين  تضم  التي 
مستوى  على  أُبرمت  قد  للتعاون  عامة  اتفاقيات  فإن  عام، 
دبلوماسي رفيع، وتم على إثر ذلك اقتراح وتوقيع اتفاقيات 

خاصة كلما نشأت الحاجة لذلك.
بعد اإلحصاء  الثنائية  االتفاقات  الشكل رقم 36 عدد  ويقدم 
عام  أراندا  وغونثاليث  كليمنتي،  رودريغيث  به  قام  الذي 
Rodríguez-Clemente, R. et Gonzá-( 2007
اإلحصاء  لنا  ويسمح   ،(lez-Aranda, J.M., 2007
العلوم  مجال  في  المبرمة  التعاون  اتفاقيات  واقع  بمعرفة 
اإلحصاء.  هذا  وقت  في  فاعلة  كانت  والتي  والتكنولوجيا 

ويتعلق األمر ببحث وحيد لم يتم تحديث بياناته.
يعتبر  الشكل  هذا  في  المذكورة  االتفاقيات )124)  إن عدد 
هذه  ومعظم  أخرى.  اتفاقيات  هناك  وبالتأكيد  نسبياَ،  مرتفع 
االتفاقيات تم إبرامها بين مؤسسات عامة )جامعات وهيئات 
حكومية)، ولكن هذه اإلحصائية ال تأخذ في االعتبار اتفاقيات 

عديدة موقعة بين جامعات، على سبيل المثال، أوبين هيئات 
خاصة، بين ضفتي المتوسط. وأحد الصعوبات المتصلة بهذه 
فإن  عام  وبشكل  بمدتها.  أو  بمجال عملها  تتعلق  االتفاقيات 
المجال  بتحديد  تكتفي  هي  جداً:  دقيقة  غير  االتفاقيات  هذه 
وبعض نقاط االتفاق العامة حول الوسائل التي يمكن توفيرها 
رسائل  على  المشترك  اإلشراف  والطالب،  الباحثين  )تنّقل 
الدكتوراة، توقعات الميزانية..) وكما يمكن أن نالحظ، فإن 
وبلجيكا  وإسبانيا  وألمانيا  فرنسا  هم  الرئيسيين  الالعبين 
لفرنسا عادة  أن  نذكر  أن  الصدد، يجب  وإيطاليا. وفي هذا 
توقيع اتفاقيات إطار – ليس فقط في منطقة المتوسط – وأن 
العلمية  للبحوث  الوطني  ]المركز  الفرنسية  البحوث  معاهد 
(CNRS) ومعهد البحوث من أجل التنمية )IRD) والمعهد 
مؤسسات  هي   ]..(INRA( الزراعية  للبحوث  الوطني 
راسخة في المنطقة وهي معاهد عمومية لألبحاث، في حين 

تنزع الدول األخرى نحو الجامعات.
المتوسط،  األبيض  البحر  وشرق  جنوب  دول  جهة  ومن 
يمكننا أن نالحظ الحضور القوي إلسرائيل والمغرب تتبعهما 
تونس. الجزائر ولبنان )خاصة مع فرنسا) وتركيا يتمتعون 

بعدد أقل قلياًل من االتفاقيات.
األلفية  وبدايات  التسعينات  عقد  نهاية  منذ  المغرب  ويحاول 

الجديدة أن يعطي األولوية للبحوث

اتفاقيات التعاون الثنائية من وجهة نظر االتحاد األوروبي: عدد اتفاقيات التعاون المبرمة مع دول جنوب وشرق المتوسطالشكل 36

 البرتغال

 اليونان

 المملكة المتحدة

 تركيا

إيطاليا

 بلجيكا

 إسبانيا

 ألمانيا

فرنسا
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المصدر: التقرير النهائي ASBIMED ويدرج الشكل 124 اتفاقية في يونيو )حزيران) 2006.
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ذلك،  وفوق   .(Kleiche, Waast 2008 et 2009)
التعاون مع  وكما سبق وأن أشرنا فإن المغرب معتاد على 
فرنسا، حتى لو امتد تعاونه إلى بلدان أوروبية أخرى، وأيضاً 
أوروبا،  مع  وثيقة  لعالقات  سياسة  يقود  المغرب  إن  كندا. 
بالعلوم  المختصة  التوأمة"  "مشاريع  عبر  خاص  وبشكل 

والتكنولوجيا، وأيضاً حقوق الملكية الفكرية.

برامج البحوث التي يمولها االتحاد األوروبي

بشكل  تمويلها  يتم  البحوث  فإن  المشروعات،  على مستوى 
أساسي عبر البرنامج اإلطاري السابع. ووفقا لتقرير صدر 
لتنفيذ  يورو  مليون   430 مبلغ  استثمار  تم  فقد  مؤخرا6ً، 
تكاليف  تغطي  المبالغ  هذه  لكن  بالمنطقة.  مشروعاً   168

المشروعات التي مولها االتحاد األوروبي في إطار البرنامج اإلطاري السابع )FP7(: مشاركات ومساهمات المفوضية األوروبيةالشكل 38

المشاركة في البرنامج اإلطاري السابعمساهمة المفوضية األوروبية في البرنامج اإلطاري السابع

أخرى 16%

 دول الشراكة
المتوسطية 18%

أوروبا 66%

دول الشراكة المتوسطية 10%

أخرى 7%

أوروبا 83%

المصدر: قاعدة البيانات CORDIS في نوفمبر )تشرين الثاني) 2011. 151 مشروعا بإجمالي 426 مليون يورو، منها 43 مليون يورو لدول الشراكة المتوسطية.

 EuropEan coMMission, International Cooperation with Mediterranean Partner Countries in FP7 - Project synopses. Brussels: DG Research and 6

EUR 25015 EN( Innovation), مارس )آذار) 2012.

اتفاقيات التعاون الثنائية من وجهة نظر البلدان الشريكة: عدد اتفاقيات التعاون المبرمة مع الدول األوروبيةالشكل 37
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المصدر: التقرير النهائي ASBIMED. 124 اتفاقية للتعاون.
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الوحدات األوروبية والوحدات المتوسطية في نفس الوقت. 
إن توزيع التمويالت قد تم تحديده انطالقاً من عينة أصغر 
و39.   38 الشكالن  يبين  كما  مشروعا،   151 من  قلياًل 
من   (10%( يورو  مليون   43 المتوسطية  البلدان  وتتلقى 
المئوية  النسبة  مبلغ إجمالي 426 مليون يورو. وقد تكون 
المشروعات  بعض  جانباً  وضعنا  أننا  لو  أقل  للمشاركة 
"المؤسسية" أو مشروعات تعزيز القدرات، وهي مشروعات 
منصات  ولكنها  للبحث،  مشروعات  عن  صراحًة  تتكلم  ال 
الدولي  التعاون  السياسات، كما هي حالة مشروعات  لتنفيذ 
 "BILATs"و  "INCOnets" أسماء  تحت  المعروفة 

."ERAWIDE"و
بشكل  السابع  اإلطاري  البرنامج  تهدف مشروعات  وهكذا، 
الشراكة  بلدان  مع  العاملة  األوروبية  الفرق  لتمويل  أساسي 
المتوسطية. ويبدو ذلك كنتيجة منطقية آللية كان لديها مهمة 
المبادئ  عن  بعيدين  نزال  وال  األوروبية.  البحوث  خدمة 

المعلنة بسياسات البحث المشترك األورومتوسطية.
إن مجاالت البحث التي تستفيد من تعاون نشط يمكن تحديدها 
بسهولة )الشكل 39). ومن المناسب أن نبرز في هذا الصدد 
أن المجاالت التي يسهم فيها االتحاد األوروبي لصالح بلدان 
إلى  بالضرورة  تنتمي  ال  أعلى  إسهاماً  المتوسطية  الشراكة 
مجاالت البحث التي تستفيد من أكبر عدد من المشروعات. 
ما هو مدرج  بين  الفارق  تعكس  وهي مالحظة هامة ألنها 

والمشاركة  األوروبية،  للمفوضية  بالنسبة  هاًما  ويعتبر 
الحقيقية للبلدان الشريكة غير األوروبية.

لو اختبرنا مجمل العمليات التي تم حشد وقت وموارد هائلين 
األوروبي  االتحاد  بين  التبادالت  تراجع  مع  سنالحظ  لها، 
سياسي  مستوى  عند  متوقفة  أنها ظلت  المتوسطية  والبلدان 
أصحاب  على  ضئيل  أثر  سوى  لها  يكن  لم  وأنها  خالص، 
نفس  العامة. وفي  والمؤسسات  الحكومات  المصلحة خارج 
الوقت، فإن الجهود الدبلوماسية المبذولة في إطار االتحاد من 
أجل المتوسط كانت بطيئة وال تملك التأثير الدافع المتوقع من 

آلية سياسية بهذا االتساع.
وبغرض فهم األهمية النسبية آلليات التعاون، فمن المفيد أن 
 (www.miraproject.eu( نّطلع على نتائج استطالع ميرا

المشروعات التي مولها االتحاد األوروبي في إطار البرنامج اإلطاري السابع: معدالت مشاركة ومساهمة المفوضية األوروبية حسب الموضوعاتالشكل 39
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النسبة المئوية لدول الشراكة المتوسطية في مساهمات المفوضية األوروبية عدد المشروعات

المصدر: قاعدة البيانات CORDIS في نوفمبر )تشرين الثاني) 2011. 151 مشروًعا بإجمالي 426 مليون يورو، منها 43 مليون يورو لدول الشراكة المتوسطية.

أطر مشاركة علماء من جنوب وشرق المتوسطالجدول 11

%العددإطار العمل المشترك
%110458.5خارج كل أطر العمل المشترك

%92048.8تعاون ثنائي

%46124.4مشروع دولي

%40221.3مشروع أوروبي

%23412.4مشروع عام أجنبي

%512.7مشروع عام بمشاركة قطاع خاص

%904.8مشروع ممول من الدول العربية 

1887العدد اإلجمالي لإلجابات على السؤال
المصدر: استطالع ميرا MIRA حول التعاون – اإلجابات متعددة ما أمكن ذلك.
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حول التعاون العلمي. وكما يمكن أن نالحظ في الجدول رقم 
مشاركتهم  أن  يؤكدون  العلماء  نصف  من  أكثر  فإن   ،11
تندرج خارج كل األطر الرسمية. وأكثر من نصف األشخاص 
مشاركتهم  بأن  أيضاً  يصرحون  رأيهم  استطالع  تم  الذين 
المشروعات  وتمثل  األطراف.  ثنائية  آلية  إطار  في  جاءت 
االستطالع  ويشير  اإلجابات.  من  الُخمس  نسبة  األوروبية 
علماء  من  و49%  األوروبيين  من   61% أن  إلى  أيضاً 
جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط قد استجابوا لدعوات 
المشروعات، مما يدل على أن تمويل المشروعات قد أصبح 

ممارسة شائعة.
السؤال  "ويظل  رسمية7:  شبه  وثيقة  مؤخراً  أشارت  وكما 
معلقاً: كيف يمكن الوصل بين العنصرين األساسيين في هذا 
التعاون، وهما: نشاطات التعاون الثنائي بين الدول األعضاء 
في االتحاد األوروبي ودول الشراكة المتوسطية، واألعمال 
وبشكل  مختلفة،  بوسائل  األوروبي  االتحاد  يمولها  التي 
والبرنامج  والشراكة،  للجوار  األوروبية  اآللية  أساسي 
للبحوث الخاص باالتحاد األوروبي )FP)؟ تلزم  اإلطاري 
إذ  التآزر،  البحث عن  في  للتقدم  صالحية سياسية واضحة 
لسياسات  المتاحة  والموارد  الوسائل  بأن  معمم  وعي  هناك 
التعاون العلمي ال تؤدي إلى النتائج المتوقعة" )تنسيق البحث 

.. ص 2).

ويؤكد استطالع ميرا هذه الرؤية، ويقدم الشكل 40 اآلراء 
التي تم التعبير عنها من ِقبل باحثي الدول األوروبية وباحثي 
بلدان الشراكة المتوسطية فيما يخص العوامل التي تحد من 
في  الدولية  االقتراحات/التمويالت  إعالنات  في  مشاركاتهم 

المجال العلمي.
وكما يمكن أن نالحظ، فإن البيروقراطية تبدو عائقاً أساسياً، 
وللمفارقة فهي تعتبر عاماًل أكثر إعاقة في أوروبا عنها في 
في  العلماء،  فإن  عام  وبشكل  المتوسطية.  الشراكة  بلدان 
تحتل  اإلدارة  أن  يعتقدون  المتوسط،  جنوب  في  كما  شمال 

مكاناً كبيراً للغاية.
الشراكات  خلق  أن  الواضح  فمن  ذلك،  عن  النظر  وبغض 

ليس باألمر البسيط، واألصعب من ذلك إدارتها.

خاتمة: مثالية غير قابلة للتحقق

المرضي  غير  الحالي  الوضع  وراء  تقف  عديدة  أسباباً  إن 
توجد  أواًل،  البحوث.  مجال  في  األورومتوسطي  للتعاون 
وفي  البحث.  بدور  المرتبطة  الهيكلية  الجوانب  من  سلسلة 
الحقيقة هي ليست دائما أولوية بالنسبة لمعظم بلدان جنوب 

وشرق المتوسط، ولكنها كذلك بالنسبة لالتحاد األوروبي.

العوامل الرئيسية التي تحد من المشاركة في المشروعات الدولية الشكل 40

مشاكل متعلقة بالفروق الثقافية واللغوية

المؤسسة التي انتمي إليها لم تصل إلى مستوى علمي كاف

نقص الوقت

التمويالت ال تكفي

إن إعالنات التقدم باالقتراحات والتمويالت انتقائية للغاية

بيروقراطية مفرطة

صعوبات تتعلق بقواعد المحاسبة والمالية الخاصة بمؤسستي

نقص المعرفة أو التدريب حول كيفية تقديم اقتراح مشروع

صعوبات في العثور على شركاء/أو تكوين ائتالف

ال توجد إعالنات عن تقديم مقترحات أو تمويالت في مجالي

معرفة متوسطة بإعالنات تقديم االقتراحات/التمويالت العلمية

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

دول الشراكة المتوسطيةاالتحاد األوروبي

7 وثيقة بيانات المؤتمر األورومتوسطي، 2 و3 أبريل )نيسان) 2012.
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وكما أظهر مشروع تقييم القدرات العلمية واالبتكارات في 
 ،(ESTIME( (Arvanitis, R., 2007( دول المتوسط
فباستثناء تونس )من الدول العربية) وتركيا وإسرائيل، فإن 
معظم فرق البحث لديها صعوبة في الحصول على الشرعية 
من المؤسسات التي ترعاها، وبشكل عام فالجامعات مكرسة 
للتدريس أكثر من البحث العلمي. وفي استطالع ميرا الذي 
يخبرنا عن الوقت المخصص للبحث العلمي وللتدريس، فإن 
بلدان  من  ونظرائهم  األوروبيين  الباحثين  بين  المقارنة 
مكرسين  باحثين  نجد  أوروبا،  في  للغاية.  كاشفة  المتوسط 
هنالك  الجامعيين،  الباحثين  جانب  إلى  للبحث،  كلي  بشكل 
فإن  العكس  وعلى  للبحث.  وقتهم  يكرسون  أكثر  باحثين 
الباحثين في جنوب وشرق المتوسط يكرسون في المتوسط 
اإلدارية  المهام  ممارسة  وفي  للتدريس،  أطول  وقتاً 

واإلكلينيكية.
أجل  من  االتحاد  أظهر  وكما  األوروبي،  لالتحاد  بالنسبة 
المتوسط، فإن البحث يشكل جزًءا من بعض المجاالت التي 
قامت فيها عالقات وثيقة وتعاون حقيقي وفعال بين الضفتين 
الشمالية والجنوبية للبحر األبيض المتوسط. ومع ذلك يظل 

البحث مشتتاً وال يتمتع باالعتراف العام الذي يستحقه.
على  التركيز  نفعاً  واألكثر  األسهل  من  شك  بال  سيكون 
أعاله.  المذكورة  "الهيكلية"  الصعوبات  على  ال  السياسات 
وفي الواقع، وكما رأينا ال بد من إزالة عوائق كثيرة لتحسين 
والتكنولوجيا.  العلوم  مجال  في  األورومتوسطي  التعاون 
وفيما يخص التعاون األورومتوسطي على مستوى البحث، 
فإن كل شيء يقود إلى ضرورة إقامة برامج إقليمية للعلوم 
العناصر المختلفة في  والتكنولوجيا واالبتكار، حيث تندرج 
لبعض  الناجحة  التجارب  وباستلهام  شاملة.  استراتيجية 
إطالق  فإن  األوروبي،  االتحاد  مّولها  التي  الثنائية  البرامج 
بهدف  الجماعية  القدرات  لتنمية  مكرسة  إقليمية  مبادرة 
المعنية،  للبلدان  االقتصادية واالجتماعية  المعوقات  محاربة 
قد تسمح باإلسهام بشكل ملحوظ في تحقيق رؤية مشتركة. 
فإن  األوروبي  االتحاد  بفضل  أنه  نبرز  أن  المناسب  ومن 
المفوضية تعمل حالياً على تنفيذ مثل ذلك البرنامج اإلقليمي، 
كما يتضح من نتائج المؤتمر األورومتوسطي األخير حول 
)نيسان)  أبريل  في  ُعقد  والذي  واالبتكار  العلمي  البحث 
2012 ببرشلونة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن ضرورة إيجاد 
وشرق  جنوب  دول  احتياجات  بين  ممر  بإقامة  تسمح  آلية 
تم  قد  االبتكار،  صعيد  على  األوروبية  والبلدان  المتوسط 
التعبير عنها بوضوح في عده محافل سياسية )االجتماعات 

الوزارية ولجنة المراقبة )MoCo) والبرامج الثنائية،...).
إن إدماج الشركاء األوروبيين ودول الشراكة المتوسطية في 

استراتيجية مشتركة للبحث واالبتكار يمكن أن يسمح بخلق 
 Pasimeni, et al.,( فضاء جديد لالبتكار األورومتوسطي
2007)8. وسيدعم إجراء مماثل التبادالت التجارية بين بلدان 
ضفتي البحر األبيض المتوسط. وفي الواقع فإن بلدان الشراكة 
االتحاد  مع  تجارتها  من   50% من  أكثر  تقيم  المتوسطية 
األوروبي، وبعض الدول تصدر أكثر من %70 من منتجاتها 
فإن أوروبا هي أول مستثمر  إلى االتحاد األوروبي. وأيضاً 
المباشرة)  إجمالي االستثمارات األجنبية  أجنبي )%36 من 
والتمويالت  المالية  المساعدات  تقديم  في  واحد  رقم  وهي 
للمنطقة، بنحو 3 مليارات يورو سنويا في شكل قروض ومنح. 
وفوق ذلك فقد أظهرت دراسات حديثة حول التحديث الصناعي 
في المغرب وتونس أن الصناعة مدركة للتحديات المرتبطة 
بالتحديث وبالتنمية المستدامة. وبشكل أكثر عمومية فإن بلدان 
المغرب العربي قد اشتركت بشكل نشط في تنفيذ إجراءات 
 Arvanitis, R. et( كفاءات  شبكة  إنشاء  لدعم  سياسية 
M'henni, H., 2010). ولكن السبب الذي من أجله يجب 
استراتيجية  إطار  وفي  معاً،  واالبتكارات  البحوث  تطوير 
التخصص  دينامية  في  يكمن  الطويل،  المدى  على  مشتركة 
ببلدان جنوب وشرق المتوسط. كل االستراتيجيات يجب أن 
وشرق  جنوب  بلدان  في  الطاقات  استغالل  إلى  تهدف 

المتوسط – وليس فقط تلك المتطورة في البلدان األوروبية.
ونتيجة لذلك، فإن فضاء االبتكار األورومتوسطي يجب أن 
يقيم أنشطة مشتركة تتمحور حول البحث على ضفتي البحر 
األبيض المتوسط. ويجب أن نأمل أن مبادرة إقليمية مماثلة 
الدعم  من  نوع  وبأي  مسمى  أي  )تحت  ما  يوما  ستنفذ 
لتلبية  مهم  دور  لعب  على  قادرة  تكون  وسوف  السياسي)، 
وكذلك  الشباب،  سيما  وال  للسكان،  العاجلة  االحتياجات 
البحر  ضفتي  على  ديمقراطية  أكثر  مجتمع  نحو  التطلعات 

األبيض المتوسط.
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رشا مرتضى
 باحثة مشاركة، برنامج الحوكمة واالبتكار 

كلية دبي لإلدارة الحكومية

فادي سالم
 مدير وعضو برنامج الحوكمة واالبتكار

كلية دبي لإلدارة الحكومية

مكنت التحوالت االجتماعية والسياسية التي اجتاحت جميع 
أنحاء المنطقة العربية عام 2011 شرائح واسعة من السكان. 
الشباب  أصبح  أن  بعد  النمطية،  القوالب  من  العديد  وُفتت 
الرئيسي  المحرك  والنساء  "اإلنترنت"  وناشطوا  العربي 
للتغيير اإلقليمي. وأصبحت المرأة العربية والشباب خاصة 
أكثر انخراطاً في األعمال السياسية والمدنية، العبين دوراً 
قيادياً في التغيرات السريعة والتاريخية التي تجتاح المنطقة. 
وفي الوقت نفسه، وصل النقاش حول دور وسائل اإلعالم 
على  السياسية  الدوائر  إلى  التحوالت  هذه  في  االجتماعية 

الصعيدين اإلقليمي والعالمي.
طوال عام 2011، استمر نمو استخدام الوسائط االجتماعية 
بشكل كبير عبر العالم العربي، مقترنة بتحوالت كبرى في 
توجهات االستخدام. وانتقلت وسائل اإلعالم االجتماعي من 
فيما  والترفيه  االجتماعي  للتواصل  أداة  كمجرد  استخدامها 
مضى، وأصبحت اآلن تخترق تقريباً كل جانب من جوانب 
تفاعلهم  مؤثرة على طريقة  العرب،  لماليين  اليومية  الحياة 
مع  وانخراطهم  التجارية،  باألعمال  وقيامهم  اجتماعياً، 
ومع  المدني.  المجتمع  حركات  في  والمشاركة  الحكومة، 
نهاية عام 2011، طور المستخدمون العرب وسائل اإلعالم 
والمشاركة  المدني  المجتمع  إشراك  لتشمل  االجتماعي 
المشاريع والتغير االجتماعي. ومع  السياسية وجهود تنظيم 
من  كثير  في  العرب  المستخدمين  من  حرجة  كتلة  بروز 
البلدان، بدأت الحكومات أيضاً بالتعرف على إمكانات وسائل 
اإلعالم االجتماعي ووضع نماذج حكم أكثر شفافية وتشاركية 
اإلبداعية  االستخدامات  تكثر  حين  في  وهكذا،  وشمولية. 

والمفيدة اجتماعياً لوسائل اإلعالم االجتماعية، إال أنها تقترن 
باألمن  المتعلقة  بالمسائل  تحيط  حديثاً  ظهرت  بمخاوف 
التخريبي  االستخدام  وبين  التعبير  وحرية  والخصوصية 
السياسة  صنع  على  وتأثيرها  االجتماعي  اإلعالم  لوسائل 

الخارجية والدبلوماسية.

التحول نحو النشاط

الثالثة األولى من عام 2011 ما يمكن أن  شهدت األشهر 
يُطلق عليه بالتحول الكبير من قبل مستخدمي وسائل اإلعالم 
التعبئة المدنية  االجتماعي في المنطقة العربية الموجه نحو 
والسياسية عبر اإلنترنت، سواء من قبل المواطنين – نشر 
المعلومات داخل الشبكات الخاصة بهم، وتنظيم المظاهرات 
)المؤيدة منها والمناهضة للحكومة) وزيادة الوعي باألحداث 
الجارية محلياً وعالمياً – أو بواسطة الحكومات، في بعض 
الحاالت، من خالل التفاعل مع المواطنين وتشجيع مشاركتهم 
في العمليات الحكومية، وفي بلدان أخرى لمنع الوصول إلى 
المنشورة عليها.  المعلومات  في  والتحكم  والرصد  المواقع، 
لعب نمو اإلعالم االجتماعي في المنطقة، وهذا التحول في 
الشعب  وتمكين  تعبئة  في  حيوياً  دوراً  االستخدام،  اتجاهات 
وتشكيل اآلراء والتأثير في التغيير. وساعد وجود مجموعة 
قوية من مستخدمي وسائل اإلعالم االجتماعي بين الناشطين 
"فيسبوك"  تستخدم  التي  اليوم  العربي  العالم  في  والشباب 
و"تويتر"، من بين مواقع وسائل اإلعالم االجتماعي األخرى، 

على إحداث هذا التغيير.
وقد استخدمت نسبة كبيرة من الشباب من الرجال والنساء 
"الربيع  خالل  أساسي  بشكل  االجتماعي  اإلعالم  وسائل 
العربي" لزيادة الوعي داخل بلدانهم بشأن المظالم االجتماعية 
استقصائية  دراسات  لعدة  الجارية – وفقاً  واالنتفاضات 
دبي  كلية  في  واالبتكار  الحوكمة  برنامج  أجراها  إقليمية 
العديد من  قال  بينما  الحكومية طوال عام 2011.  لإلدارة 

الثقافة والمجتمع | التنمية والتعاون

 وسائل اإلعالم االجتماعي في العالم العربي: 
التأثير على الشباب والمرأة والتغير االجتماعي
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االجتماعي  اإلعالم  وسائل  يستخدمون  أنهم  المستخدمين 
كأدوات لتعبئة الحركات الشعبية، أعربت نسبة مئوية كبيرة 
الوقوع تحت مساءلة  قلقها من  المجيبين )%25) عن  من 
على  واالجتماعية  السياسية  آرائها  عن  لتعبيرها  السلطات 
اإلنترنت. في مصر وتونس، على وجه التحديد، كان تأثير 
المضاعفات الناجمة عن النشاط السياسي – التي شملت قيام 
في  الناس؛  ردع  في  محدوداً  اإلنترنت –  بحجب  السلطات 
الواقع، تشير الدراسات االستقصائية إلى أنها شجعت حوالي 
دفعت  وحتى  المزيد،  لفعل  المستطلعين،  عينة  من   60%
على  والسياسية  المدنية  الحركات  في  لالنخراط  المترددين 

أرض الواقع.

مكنت التحوالت االجتماعية والسياسية التي 
اجتاحت جميع أنحاء المنطقة العربية عام 
2011 شرائح واسعة من السكان. وُفتت 

العديد من القوالب النمطية، بعد أن أصبح 
الشباب العربي وناشطوا "اإلنترنت" والنساء 

المحرك الرئيسي للتغيير اإلقليمي

فقد  العربي"1،  االجتماعي  اإلعالم  "تقرير  لسلسلة  ووفقاً 
عام  خالل  كبير  حد  إلى  وتويتر  فيسبوك  استخدام  ازداد 

2011 في العالم العربي. فعلى سبيل المثال:

بلغ إجمالي عدد مستخدمي الفيسبوك في العالم العربي   ▪
37865442 في ديسمبر )كانون األول) 2011، وقد 
السابق  العام  من  نفسها  الفترة  عن  تقريباً  تضاعف 

]21368605 في ديسمبر )كانون األول) 2010[.
في بداية ديسمبر )كانون األول) 2011، كان متوسط   ▪
انتشار استخدام "فيسبوك" في المنطقة العربية يزيد قلياًل 

على %10، مقابل نحو %6 في نهاية عام 2010.
العالم العربي بنسبة  ارتفع عدد مستخدمي فيسبوك في   ▪
)كانون  وديسمبر  الثاني)  )كانون  يناير  بين   77%
األول) 2011. وشكل الشباب )الذين تتراوح أعمارهم 
مستخدمي  من   70% حوالي  عاما)  و29   15 بين 
"فيسبوك" في المنطقة العربية، الرقم الذي ظل ثابتاً منذ 

أبريل )نيسان) 2011.
على  اإلناث  من  للمستخدمات  المئوية  النسبة  حافظت   ▪
وهذا   ،(33.5%(  2011 )نيسان)  أبريل  منذ  ثباتها 

الرقم ال يزال أقل بكثير من التوجه العالمي، حيث تشكل 
النساء حوالي نصف مستخدمي "فيسبوك".

الناشطين  "تويتر"  لمستخدمي  المقدر  العدد  كان   ▪
)المستخدمون الذين يغردون مرة واحدة شهريا) في العالم 
)أيلول) 2011، 652333  سبتمبر  نهاية  في  العربي 

مستخدما.
"المستخدمون  أولئك  كتبها  التي  التغريدات  عدد  يقدر   ▪
)أيلول)  العربية خالل سبتمبر  المنطقة  في  النشاطون" 
 1229650 بمعدل  تغريدة،   36889500  ،2011

تغريدة في اليوم.
كانت الكلمات المفتاحية األكثر شعبية عبر المنطقة العربية   ▪
في سبتمبر )أيلول) bahrain# )مع 510000 إشارة في 
 #egypt ،(التغريدات التي تمت كتابتها خالل تلك الفترة
)مع 310000 إشارة) وSyria# )مع 220000 إشارة) 
 #kuwait14# )مع 153000 إشارة) وfebو #feb14

)مع 140000 إشارة).

فيسبوك: تعبئة الحركات والدعوات لالحتجاج

عدد  ارتفع  سبق،  فيما  المذكورة  اإلحصاءات  تُبين  كما 
مستخدمي "فيسبوك" إلى حد كبير في معظم البلدان العربية، 
ال سيما خالل األشهر الثالثة األولى من 2011 – في ذروة 
"الربيع العربي" – وفي البلدان التي شهدت احتجاجات. كان 
دور اإلعالم االجتماعي في الثورات التي اجتاحت المنطقة، 
الرئيسي،  بالمحرض  البعض  وصمها  حيث  جدال،  محل 
فإنه  النظر،  بغض  أدوات.  مجرد  اعتبرها  اآلخر  والبعض 
يمكن القول بأن العديد من الدعوات إلى االحتجاج في المنطقة 
أول  )باستثناء  "فيسبوك"  على  البداية  في  ظهرت  العربية 
احتجاج في تونس)، وجميعها عبرت عن نفسها في الواقع 
في الشوارع )باستثناء الدعوة األولى لالحتجاج في سوريا 
هناك  بأن  للقول  ليس  وهذا   .(2011 فبراير/ شباط   4 يوم 
عالقة سببية أو أن صفحات "فيسبوك" كانت العامل الحاسم 
أو الوحيد في تنظيم الناس ألنفسهم في تلك التواريخ، ولكن 
بصفته منصة أولية لهذه الدعوات، كان بال شك عاماًل في 

تعبئة الحركات.
على العكس من ذلك، يبدو أن االحتجاجات نفسها قد أدت 
وقد  المنطقة.  في  فيسبوك  مستخدمي  عدد  ارتفاع  إلى 
معدل  احتجاجات  فيها  حدثت  التي  البلدان  جميع  أظهرت 
بعدد  تفسيره  يمكن  ما  وهو  ليبيا،  باستثناء  إيجابي،  نمو 

.www.ArabSocialMediaReport.com :1 المصدر: سلسلة تقرير اإلعالم االجتماعي العربي، متوفرة على الموقع
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العاملين المغتربين وتفعيل خاصية الموقع على "فيسبوك". 
بالمقارنة بين معدل النمو لكل بلد أثناء وعقب االحتجاجات 
النمو  معدالت  أن  يتبين  السابقة  السنة  في  مماثلة  لفترة 
البلدان  بعض  في  أضعاف  ثالثة  كانت  وحتى  تضاعفت 
نوع  نفسها  األرقام  توضح  ولم   .(41 رقم  الشكل  )انظر 
تكون  قد  االستخدامات  بعض  الحال.  بطبيعة  االستخدام، 
األخرى  االستخدامات  تكون  قد  بينما  سياسية،  ألغراض 
في  المدنية  بالحركات  تماماً  تتعلق  وال  محضة  اجتماعية 
مستخدمي  عدد  في  الهائل  النمو  تزامن  ولكن  الوقت.  ذلك 
"فيسبوك" مع االحتجاجات في كل بلد من البلدان يشير إلى 
العالقة  الستكشاف  البحوث  من  مزيد  إجراء  إلى  الحاجة 

المحتملة.

تويتر: إعالم الحديث السياسي على اإلنترنت

عام  طوال  العربي  العالم  في  تويتر  استخدام  كذلك  ازداد 
2011، سواء من حيث عدد المستخدمين، أو حجم التغريدات 
أن  يمكن  "فيسبوك"،  مع  الحال  هو  وكما  بها.  قاموا  التي 
يعزى جزء كبير من هذا التنامي إلى أحداث "الربيع العربي" 
وتأثيرها على "الفضاء التغريدي". لم ينعكس هذا التأثير فقط 
ولكن  والتغريدات،  المستخدمين  من  المتزايدة  األعداد  على 

اليومية والمواضيع  التغريدات  التقلبات في عدد  أيًضا على 
فترة  تداواًل خالل  األكثر  المفتاحية  والكلمات  األكثر شعبية 

"الربيع العربي".
اليومية ببعض  التقلبات في حجم التغريدات  عند النظر في 
بدت  "الموجات"  أو  التقلبات  بعض  أن  الحظنا  البلدان، 
وكأنها متزامنة مع األحداث الجارية في ذلك الوقت. فعلى 
عدد  في  هبوطاً   42 رقم  الشكل  يظهر  المثال،  سبيل 
التغريدات بمصر أثناء انقطاع اإلنترنت ]28 يناير )كانون 
صعود  موجة  مقابل   ]2011 )شباط)  فبراير  الثاني) – 2 
عندما غادر الرئيس السابق مبارك منصبه في 11 فبراير 
)شباط). هذا ال يشير بشكل قاطع إلى أن األحداث هي التي 
ساهمت مباشرة في التقلبات التي حدثت في حجم التغريدات، 
لربط  الظرفية  األدلة  من  عالية  درجة  يوفر  تزامنها  لكن 
األحداث الجارية بالزيادة الكبيرة في حجم التغريدات. كما 
وتقلبات  والموجات  اليومية  التغريدات  حجم  مع  الحال  هو 
والكلمات  شعبية  األكثر  للمواضيع  اليومية  اإلشارات  حجم 
وجه  على   ،#25Jan  ،42 رقم  الشكل  )في  المفتاحية 
التحديد) التي تزامنت مع هذه األحداث أيضاً وراكمت عددا 
ًكبيراً من التغريدات اليومية. وهذا يعطي فكرة أوضح عن 
الحالة –  هذه  – في  مصر  في  التويترية  المحادثة  طبيعة 
الجارية في  إلى أن األحداث االجتماعية والسياسية  ويشير 

ذلك الوقت هي محور المحادثات إلى حد كبير.

معدل نمو مستعملو فايسبوك )Facebook( خالل مظاهرات عام 2011 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2010الشكل 41
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البحرين 
(14 فبراير/شباط – 

15 أبريل/نيسان)

مصر 
(25 يونيو/كانون الثاني – 

5 أبريل نيسان)
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(17 فبراير/شباط – 
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عمان 
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5 أبريل/نيسان)

المملكة العربية السعودية 
(11 مارس/آذار – 

5 أبريل/نيسان)

تونس 
(14 يونيو/كانون الثاني – 

5 أبريل نيسان)

اليمن 
(3 فبراير/شباط – 

5 أبريل/نيسان)
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2 أجري مسحاً إلعالم النوع اإلجتماعي واإلعالم اإلجتماعي بالتشارك مع برنامج الحاكمية واالبتكار وبرنامج النوع اإلجتماعي والسياسة العامة في كلية دبي لإلدارة الحكومية.

وسائل اإلعالم االجتماعي وتمكين المرأة العربية – منظور 
إقليمي2 

المنطقة  التحوالت االجتماعية والسياسية الجارية عبر  لعبت 
أيضاً دوراً أساسياً في التصدي للقوالب النمطية حول المرأة 
العربية المقهورة والذليلة. على وجه الخصوص، فإن الدور 
الرائد الذي قامت به النساء في التنظيم والمشاركة في الحركات 
االجتماعية في تونس ومصر واليمن عزز موقفها كشريك مساو 
للرجل في تحويل المشهد السياسي في بالدها. وكان االعتراف 
األكثر وضوحاً بهذا الدور القيادي هو منح "جائزة نوبل للسالم" 
اليمنية  السياسية  الناشطة  كرمان،  توكل  هي  عربية،  المرأة 
الرائدة. ويبقى أن نرى ما إذا كان سيتم تعزيز المشاركة المدنية 

والسياسية للمرأة العربية في أعقاب "الربيع العربي".
رغم أن وسائل اإلعالم االجتماعي كانت أداة قوية طوال هذه 
مجال  في  الناشطين  من  لكل  بالنسبة  الشعبية،  الحركات 
اإلعالم  وسائل  استخدام  كان  المعلومات،  ونشر  التعبئة 
االجتماعي من قبل المرأة العربية منخفضاً مقارنة بالرجال 
في المنطقة، وكذلك بالمقارنة مع المتوسط العالمي الستخدام 
نصف  حوالي  النساء  تشكل  المثال،  سبيل  )على  اإلناث 
أنهن  العالمي، في حين  الصعيد  "فيسبوك" على  مستخدمي 

يشكلن ثلث المستخدمين فقط في المنطقة العربية).

توضيح فجوة النوع االجتماعي في وسائل اإلعالم 
االجتماعي بالعالم العربي

ضعفي  الرجال  استخدام  احتمال  يظل  العربي،  العالم  في 
احتمال استخدام النساء لوسائل اإلعالم االجتماعي. الحواجز 
التي تعوق استخدام المرأة لوسائل اإلعالم االجتماعي يمكن 
البيئية  تقسيمها إلى فئتين: بيئية وشخصية. وتشكل العوامل 
– المرتبطة بالبيئة التي يعمل فيها مستخدمي وسائل اإلعالم 
االجتماعي اإلناث – أكبر الحواجز التي تعوق استخدام المرأة 
التحديد  وجه  وعلى  االجتماعي،  اإلعالم  لوسائل  العربية 
"القيود المجتمعية والثقافية" باإلضافة إلى "إمكانية الوصول 
إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت" و"عدم وجود محتوى 
ذي صلة بالمرأة." من ناحية أخرى، العوامل الشخصية، التي 
اإلعالم  وسائل  مستخدمي  قدرات  أو  بمهارات  عالقة  لها 
و"محو  التعليم"  "مستوى  مثل  أنفسهن،  اإلناث  االجتماعي 
في  و"الثقة  واالتصاالت"  المعلومات  تكنولوجيا  في  األمية 
و"مستوى  لالتصال،  كوسائل  االجتماعي"  اإلعالم  وسائل 
الثقة في األمن والخصوصية"، يُنظر إليها كعوائق، لكن مع 
تأثير أقل )أنظر الشكل رقم 43). وهذا يوحي بأن سد الفجوة 
على  للتغلب  جهوداً  سيتطلب  الجنسين  بين  "االفتراضية" 
العوائق البيئية عن طريق التصدي للمواقف التمييزية والقيود 

عدد التغريدات )Tweets( اليومية وعبارة #25يناير/كانون األول في مصر )يناير/كانون األول – فبراير/شباط(الشكل 42

عدد التغريدات اليوميةعبارة #25يناير/كانون األول
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الثقافية على المرأة، بداًل من معالجة العوائق الشخصية التي 
تركز على حلول "تأهيل النساء".

وسائل اإلعالم االجتماعي كأداة للمساواة بين الجنسين

يتفق العرب من الرجال والنساء إلى حد بعيد على القضايا 
المرأة  على  وآثارها  االجتماعية  اإلعالم  بوسائل  المتصلة 
اإلعالم  وسائل  يستخدمون  وهم  المدنية.  والمشاركة 
االجتماعية بطرق متشابهة، ولديهم آراء مماثلة حول الدور 
الذي يمكن أن تؤديه وسائل اإلعالم االجتماعي في تمكين 
اإلعالم  وسائل  الستخدام  نتيجة  هذا  كان  إذا  ما  المرأة. 
االجتماعي أو أن له عالقة مع الشخصية النموذجية لمستخدم 
وسائل اإلعالم االجتماعي، فهذا أمر يستدعي إجراء مزيد 

من البحوث.

اإلعالم االجتماعي والمفاهيم المتغيرة حول المرأة 
والمشاركة المدنية

المشتركة  الرؤية  هي  البحث  لهذا  الرئيسية  النتائج  إحدى 
رأت  فقد  المرأة.  لتمكين  كأداة  االجتماعي  اإلعالم  لوسائل 

غالبية المستطلعين أن وسائل اإلعالم االجتماعي يمكن أن 
المجاالت  في  سواء  للمرأة،  وإشراك  تمكين  أداة  تكون 
المدنية.  أو  السياسية  أو  والقانونية  واالقتصادية  االجتماعية 
الجنسين  بين  المساواة  عدم  واقع  مع  المفاهيم  هذه  وتتباين 
الذي ال زال قائماً في المنطقة العربية عندما يتعلق األمر بهذه 
المجاالت. وبهذا المعنى، يمكن لوسائل اإلعالم االجتماعي 
المجتمعات  في  المرأة  تمكين  باتجاه  تغيير  عامل  تكون  أن 

العربية.

وسائل اإلعالم االجتماعي: البلسم الشافي لتمكين المرأة؟

تسود حالة عدم المساواة بين الجنسين في "الحياة الحقيقية" 
العالم  السياسية واالجتماعية واالقتصادية في  المجاالت  في 
المنخفض  العربية  المنطقة  ترتيب  العربي. وهذا يظهر في 
من حيث المساواة بين الجنسين في إطار التمكين السياسي 
المرأة،  لتمكين  أساسية  كمؤشرات  االقتصادية  والمشاركة 
التقارير اإلقليمية والدولية، مثل تقرير  كذلك هو الحال في 

التنمية البشرية العربية.
ورغم أنه يُنظر إلى وسائل اإلعالم االجتماعي كأداة للتمكين 
إيجاد  من  والتمكن  الوصول  للمرأة  متيحًة  كبير،  حد  إلى 

ذلك الشكل 43 سبب  ما  الرجال.  من  أكثر  االجتماعية  العالمي.  المتوسط  مع  بالمقارنة  الرجال  من  اإلجتماعية  للشبكات  استعماال  العربي  العالم  في  النساء  أقل  أن  إلى  الدراسات   تشير 
حسب رأيك؟

النساءالرجال
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القيود اإلجتماعية والثقافية: 
الحواجز األسرية/ اإلجتماعية 
أو القوالب النمطية عن المرأة

الحياة الخاصة والسالمة: 
النساء يثقون بسنبة أقل في 
اإلنترنت من حيث احترام 
الحياة الخاصة والسالمة

المعارف المعلوماتية: النساء 
ال يتقنن الحوسبة كما الرجال

الوصول إلى تكنولوجيا 
المعلومات واإلتصاالت: 
النساء فرصهن أقل في 
الوصول إلى اإلنترنت/ 
أجهزة الكمبيوتر/الهواتف

الثقة في الشبكات اإلجتماعية: 
النساء ال ينظرن إلى الشبكات 

اإلجتماعية كفضاء للحوار

التعليم: مستوى التعليم عند 
النساء أقل من مستوى 

الرجال

عالقة المحتويات: المحتويات 
الموجهة لتلبية احتياجات 
المرأة العربية غير كافية

أسباب أخرى
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فرص األعمال الحرة، وكذلك أداة للتغيير االجتماعي والعمل 
الذين شملهم  المدني والسياسي، فإن %40 من األشخاص 
تبعث  قد  االجتماعي  اإلعالم  أن وسائل  أكدوا  قد  االستبيان 
باإلضافة  للمرأة.  المدنية  للمشاركة  قلق جديدة  بوادر  أيضاً 
التي تحول  الشاملة  الحقيقية"  "الحياة  فإن عوائق  ذلك،  إلى 
دون تمكين المرأة قد ال يمكن التغلب عليها باستخدام وسائل 
تكون  أن  يمكن  حين  وفي  وحدها.  االجتماعي  اإلعالم 
المشاركة "االفتراضية" خطوة أولى نحو تمكين المرأة، فإنها 
المجاالت  في  حقيقية  مشاركة  إلى  بالضرورة  تترجم  ال  قد 
السياسية والمدنية والعامة السائدة. وعليه، ال ينبغي االستهانة 
بعوائق الحياة الحقيقية على أرض الواقع داخل هذه الساحات 
تعزيز  إلى  الرامية  الجهود  في  معالجة  إلى  تحتاج  التي 

المساواة بين الجنسين في المنطقة.

اإلعالم االجتماعي في المنطقة العربية: من المفاهيم إلى 
الواقع

ال تزال قنوات التواصل في المجتمعات العربية محدودة، مع 
غياب المجتمع المدني الحقيقي والحريات اإلعالمية المحدودة 
بضع  قبل  حتى  تمثيلية.  حكومية  مؤسسات  إلى  واالفتقار 
سنوات، ظل تدفق المعلومات في المجتمعات العربية هرمياً 
بأغلبية ساحقة، حيث تتدفق المعلومات أساساً من أعلى إلى 
الرسمية  اإلعالم  للمواطنين ووسائل  الحكومات  أسفل ومن 
للمجتمع. قنوات اليوم، مع وجود مستخدمي وسائل اإلعالم 
المصادر  هذه  بين  والتقارب  المنطقة  عبر  االجتماعي 
الفضائيات  مثل  األخرى،  االتصال  وسائل  مع  اإلعالمية 
والهواتف النقالة، تدفقت المعلومات في المجتمعات العربية، 

مما أدى إلى نشوء فرص جديدة للتمكين.

االجتماعي  اإلعالم  وسائل  لعبت  العربي"،  "الربيع  خالل 
ووفقاً  بالمنطقة.  الشعبية  التحركات  معظم  في  حاسماً  دوراً 
لنتائج بحثنا، فإلى جانب التنامي الكبير في استخدام وسائل 
العربية، فإن  بالمنطقة  الشباب  اإلعالم االجتماعي فيما بين 
تصور انتشار وسائل اإلعالم االجتماعي كأداة تمكين للشباب 
والمرأة كان واعداً. إذا ما تم استخالص الدروس من استخدام 
الشباب لوسائل اإلعالم االجتماعي خالل التحركات الشعبية 
بالتمكين  الشباب  شعور  وتزايد  العربي  العالم  في  الجارية 
اليوم، فإن هذه المفاهيم اإليجابية القوية تشير إلى أن وسائل 
اإلعالم االجتماعي ستواصل لعب دور هام في تمكين أجزاء 
كبيرة من المجتمعات العربية في المستقبل. ومن وجهة نظر 
المجتمع، فسوف يتم إدراك ذلك ما دامت مجموعات الشبان 
بهدف  االجتماعي  اإلعالم  وسائل  تبني  في  تستمر  العرب 

رئيسي هو التأثير على التغيير في مجتمعاتها.
تفاعل  سبل  االجتماعية  الوسائط  استخدام  تنامي  غيّر  كما 
الحكومات مع المجتمعات في المنطقة. وقد كانت ردود فعل 
الحكومات العربية لهذه الظاهرة الجديدة مختلطة. فبينما حاول 
أكثر  الحكومات  من  قليل  عدد  كان  التغيير،  مقاومة  بعضها 
الحكومات  من  قليل  عدد  وحاول  بالتكيف.  وبدأت  استجابة 
االستفادة من هذا النمو عن طريق وضع سياسات لتنظيم استخدام 
الحكومية  القيود  استمرار  ومع  االجتماعي.  اإلعالم  وسائل 
والتمثيل  المدني  والمجتمع  اإلعالم  وسائل  على  المفروضة 
السياسي في معظم البلدان العربية، ونظراً للسكان الشباب وتزايد 
اإلعالم  تواصل وسائل  المنطقة، سوف  في  تغلغلها  معدالت 
االجتماعي لعب دور متنامي في التحوالت السياسية واالجتماعية 
الحوكمة،  نظر  وجهة  ومن  العربية.  بالمنطقة  واالقتصادية 
فبفضل البنية المعلوماتية الجديدة في المجتمعات العربية، سوف 
تستمر التحوالت بوتيرة أسرع بشكل متزايد وستواصل تجاوز 

ضوابط وقيود الحكومات القائمة.
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 هوجو برادي  
)Hugo Brady(

 كبير الزمالء الباحثين 
 مركز اإلصالح األوروبي 

)Centre for European Reform(، لندن

االتحاد  – منطقة   (Schengen( شنغن  منطقة  تعاني 
األوروبي للتنقل دون جواز سفر، والتي يستفيد منها 650 
المشاكل  هذه  وأكثر  مشاكل.  من  سنوًيا –  مسافر  مليون 
إلحاًحا هي كيفية تأمين الحدود اليونانية المخترقة مع تركيا، 
االتحاد  إلى  الشرعية  غير  للهجرة  مصدر  أكبر  تُعد  والتي 
التوترات  اشتعلت  قد  ولكن  البر.  طريق  عن  األوروبي 
السياسية بين أعضاء منطقة شنغن على جبهات أخرى أيًضا. 
نقاط  فرض  فرنسا  أعادت   ،2011 )نيسان)  أبريل  ففي 
مراقبة على الحدود مع إيطاليا على نحو مؤقت، بعدما أدت 
إلى  العربي"  "الربيع  بسبب  اندلعت  التي  السياسية  القالقل 
زيادة في الهجرة غير المقيدة من تونس إلى الجزيرة اإليطالية 
بوليا  وإلى   ،(Lampedusa( المبيدوسا  الصغيرة 
التحكم  َيسُهل  كبيًرا ولكن  القادمين  (Puglia)، وكان عدد 
فيه، وفي نهاية األمر بلغ ذروته ليصل إلى 48000 مهاجر 
حينئذ،  اإليطالي  الداخلية  وزير  طالب  ذلك،  ومع  تقريًبا. 
روبرتو ماروني )Roberto Maroni)، تدخاًل كبيًرا من 
في  العون  يد  لمد  األخرى  األوروبي  االتحاد  بلدان  جانب 
التعامل مع تدفق المهاجرين، زاعًما أن ما وصفه بـ"تسونامي 

بشري" قادٌم من شمال أفريقيا.
وكان هذا الخطاب المبالغ فيه جزًءا من استراتيجية للضغط 
على فرنسا المجاورة ألخذ المهاجرين الناطقين بالفرنسية من 
حديثي  للتونسيين  ماروني  وأصدر  السابقة.  مستعمرتها 
بُحرية  التنقل  في  الحق  يمنحهم  ما  إقامة،  أوراق  الوصول 
بإعادة  الفرنسية  السلطات  استجابت  شنغن.  منطقة  داخل 
وضع نقاط تفتيش بين البلدين، وإيقاف القطارات القادمة من 
آخر   ،(Ventimiglia( فينتميليا  الشمالية  اإليطالية  المدينة 

مدينة قبل الحدود. وفي نهاية المطاف، تبين أن هذا النزاع 
تسويته  جرت  أن  إال  يلبث  فلم  ثانوي.  خالف  عن  عبارة 
البلدين،  زعيمي  بين  ذاته  الشهر  في  ثنائية  قمة  في  سريًعا 
ونيكوال   (Silvio Berlusconi( برلسكوني  سيلفيو 
صدى  تردد  ولكن   .(Nicolas Sarkozy( ساركوزي 
التأثير السياسي لهذه األزمة على مستوى االتحاد األوروبي؛ 
دول  أقلقت  ماروني  أجراها  التي  التكتيكية  العمليات  ألن 
شنغن األخرى، بما في ذلك النمسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا.
برلسكوني  اتفق  )نيسان)،  أبريل  في  محادثاتهما  وأثناء 
وساركوزي على أن القواعد األساسية الحاكمة لمنطقة شنغن 
الفكرة زعماء  التفاوض حولها. وأيّد هذه  إلى إعادة  بحاجة 
االتحاد األوروبي تأييًدا مالئًما في بروكسل في شهر يونيو 
)حزيران) 2011. كما تريد الحكومات تغيير "كود الحدود" 
تفتيش مؤقتة على  نقاط  إقامة  يمكنها  لمنطقة شنغن؛ بحيث 
وفي  المشتركة،  الحدود  مراقبة  وتحسين  سهولة  أكثر  نحو 
أسوأ الظروف، تعليق الدخول مؤقًتا من بعض البلدان التي 
ال يمكنها أو ال تعتزم الحفاظ على حدودها على نحو مالئم. 
بسبب  التغييرات  هذه  حول  المفاوضات  تعرقلت  قد  ولكن 
حول  الواقع،  في  القانونية" – بل  "القواعد  حول  الخالفات 
االتحاد  مؤسسات  بها  تتمتع  التي  السلطة  مدى  السؤال عن 

األوروبي على أي إقامة حدود وطنية من جديد. 

محاولة )وفشل( إعادة صياغة قواعد اتفاقية شنغن

لفرنسا وإيطاليا على  المتحفظ  الموقف  يبدو  بلمحة سريعة، 
وضع المهاجرين التونسيين في أبريل )نيسان) 2011 سبًبا 
في إقدام االتحاد األوروبي والمسؤولين الوطنيين على إعادة 
مع  أنه  غير  شنغن.  لمنطقة  الحاكمة  القواعد  في  النظر 
أن حكومات  الواضح  من  المتأخر،  اإلدراك  بهذا  االستفادة 
وما  فينتميليا  مدينة  داخل  األحداث  استغلت  شنغن  منطقة 
حولها باعتبارها ذريعة مقبولة. وفي الواقع، كانت اإلحباطات 

الثقافة والمجتمع | الهجرة

أزمة شنغن في إطار الربيع العربي
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مرور  مع  تتراكم  شنغن  منطقة  عمل  ترتيبات  عن  الناجمة 
السنين. إال أن الحكومات ال تستطيع اآلن االتفاق فيما بينها، 
أو مع مؤسسات االتحاد األوروبي حول اإلصالحات المعينة 
الالزمة لتحسين عمل منطقة تنّقل دون جواز سفر. وهذا مما 
بأن منطقة شنغن تواجه فترة عصيبة من  له، علًما  يُؤسف 

أكثر الفترات صعوبة على مدار تاريخها القصير. 

كما تريد الحكومات تغيير "كود الحدود" لمنطقة 
شنغن؛ بحيث يمكنها إقامة نقاط تفتيش مؤقتة 
على نحو أكثر سهولة وتحسين مراقبة الحدود 
المشتركة، وفي أسوأ الظروف، تعليق الدخول 
مؤقًتا من بعض البلدان التي ال يمكنها أو ال 

تعتزم الحفاظ على حدودها على نحو مالئم

وقد أعادت دول اتفاقية شنغن إدخال نقاط مراقبة عبر الحدود 
المراقبة  بنقاط  العمل  منذ  مختلفة  منطقة   70 حوالي  في 
الحدودية ألول مرة عام 1995. وتتيح لها القواعد الحالية 
وضع هذه النقاط للحافظ على األمن الوطني أو النظام العام، 
مثل الحاجة إلى ترتيبات أمنية خاصة في الدورات الرياضية 
الكبرى أو القمم الدولية. ولكن توجد لدى بعض الحكومات 
الرغبة في تخفيف هذه القواعد أو توضيحها؛ كي تتمكن من 
أكثر  نحو  على  جديد  من  الحدود  عبر  مراقبة  نقاط  إقامة 
سهولة، وفي غير ذلك من الظروف األخرى. وبالفعل، قد 
تدريجًيا  البلدان  من  وغيرها  وهولندا  وألمانيا  فرنسا  قامت 
ِقبل قوات الشرطة  المفاجئ" من  بتكثيف عمليات "التفتيش 
على حدودها البرية منذ التوسعة األخيرة لمنطقة شنغن عام 
2007. وقد دفع القلق من هذا الشأن المفوضية أيًضا بالبحث 
للحيلولة  إال  ليس  ولكن  لمنطقة شنغن،  ترتيبات جديدة  عن 
المستقبل  في  الوطنية  الحدود  إلى  التدريجية  العودة  دون 

فحسب.
يوجد أربع فئات من الفاعلين في المفاوضات الحالية حول 

وضع كتاب قواعد جديد لمنطقة شنغن:

"رجال الشرطة عصبيو المزاج": يشير هذا المصطلح إلى 
ال  اللتين  وألمانيا،  فرنسا  ذلك  في  بما   ، أوروبا  شمال  دول 
تضمن لهما التدابير الحدودية والشرطية لمنطقة شنغن األمن 
الكافي. فحكومات تلك الدول تشعر بوجود قيود عليها بسبب 
القواعد الحالية، كما ينتابها الفزع من الهجرة من حيث التأثير 

من  أعداد  أكبر  مجموعها  في  البلدان  هذه  تأوي  االنتخابي. 
الالجئين في أوروبا، بل تستضيف، إلى جانب المملكة المتحدة، 
أغلبية المهاجرين في االتحاد األوروبي، بما في ذلك القادمين 
البلدان  العديد من  أقدمت  الدول األعضاء األخرى. وقد  من 
وسائل  وتحديث  بها  الخاصة  الهجرة  سياسات  تشديد  على 
المراقبة على حدودها استجابًة للمطالب الجماهيرية األخيرة. 

"حرس الحدود الناقمون": يُطلق هذا المصطلح على بلدان 
أوروبا الجنوبية التي تحمي أكثر حدود منطقة شنغن إثارة 
للمشاكل والمتاعب. فهي ترغب في الحصول على الحق في 
 Dublin( دبلن"  "نظام  على  استثناءات  إدخال 
باللجوء  يتعلق  فيما  األوروبي  لالتحاد   (Regulation
السياسي، والذي يشترط أن تتولى هذه البلدان رعاية جميع 
طالبي اللجوء السياسي الذين يصلون إلى شواطئها أواًل دون 
إرسالهم إلى البلدان األكثر ثراًء في العمق الشمالي. ولكن مع 
أن هذه البلدان تشعر باالنزعاج بسبب عدم تضامن شركائها 
إجراء إصالحات  في  ترغب  أنها ال  إال  منطقة شنغن،  في 
تضر بحقوق مواطنيها في التنقل بحرية في المنطقة. ولهذا، 
)نيسان)  أبريل  في  برلسكوني مع ساركوزي  اتفاق  أصاب 
بالحيرة؛ حيث يالئم نظام شنغن  الخبراء  المراقبين   2011
االتحاد  مسؤولو  ويقول  أفضل.  نحو  على  إيطاليا  الحالي 
األوروبي في جلساتهم الخاصة أن ساركوزي سمح للتونسيين 
بدخول فرنسا مقابل الحصول على الدعم اإليطالي من أجل 

إعادة فتح اتفاقية شنغن.

على  الوصف  هذا  ينطبق  المثاليون":  األحرار  "المتنقلون 
ناحية  من  شنغن  منطقة  إلى  انضماًما  األحدث  األعضاء 
الحدود  الفئة على  المندرجة ضمن هذه  البلدان  تقع  الشرق. 
وأوكرانيا   (Belarus( بيالروسيا  مع  الشرقية  البرية 
وروسيا، وكانت تُعد في وقت من األوقات التهديد المحتمل 
األخطر للحدود المشتركة ]من ثمَّ، جاء المقر الرئيسي للوكالة 
الخارجية  الحدود  على  العملياتي  التعاون  إلدارة  األوروبية 
"فرونتكس" )Frontex) في وارسو )Warsaw)، وليس 
في جزر الكناري )Canary Islands) األسبانية، عندما 
المتعلقة  أنظمتها  أن  إال   .1]2006 عام  مرة  ألول  ُشّكلت 
حتى  اختبارها  يجِر  لم  السياسي  واللجوء  والهجرة  بالحدود 
اآلن بواسطة تدفقات هجرة كبيرة؛ حيث لم يتعرض لهجرة 
داخلية كبيرة سوى جمهورية التشيك وسلوفينيا فقط. ولكنها 
تُنِزل حرية التنّقل دون جواز سفر منزلًة كبيرًة؛ ولذا يخالجها 

الشك حيال أي تغييرات في نظام شنغن.

1  بدأت هذه الوكالة التابعة لالتحاد األوروبي في العمل منذ عام 2005، بتكليف لتعبئة األجهزة والخبرة والقوى العاملة داخل منطقة شنغن، ثم إعادة توجيهها إلى حاالت الطوارئ في أي جزء من 

الحدود المشتركة.
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إلى  الوصف  هذا  يشير  ال  التحررية":  القانونية  "النسور 
مثل:  األوروبي،  االتحاد  مؤسسات  إلى  يرمز  بل  دول، 
تعد  كما  العدل.  ومحكمة  والبرلمان  األوروبية  المفوضية 
ستراسبورغ  في  األوروبية  اإلنسان  حقوق  محكمة 
مؤسسة  ليست  أنها  من  الرغم  – على   (Strasbourg)
تابعة لالتحاد األوروبي – فاعاًل أيًضا؛ ألنها تحظى بسلطة 
التي تعامل المهاجرين وطالبي  البلدان  توقيع عقوبات على 
مهمة مؤسسات  تتمثل  آدمية.  معاملًة غير  السياسي  اللجوء 
االتحاد األوروبي في الحفاظ على فتح الحدود الوطنية أمام 
وبناًء عليه،  المال واألشخاص.  والخدمات ورأس  البضائع 
فمن الطبيعي أن تميل هذه المؤسسات إلى زيادة صالحياتها 
القانونية لمراقبة أنظمة الحدود والهجرة للبلدان الواقعة في 
منطقة شنغن. كما أنها تحظى أيًضا بحصانة ضد السياسات 

المناهضة للهجرة إلى حد كبير. 

تتطلع البلدان المعنية إلى نظام أقوى لمنطقة 
شنغن، من ناحية، حيث يلتزم الجميع بمعايير 

معينة، ويعمل وفًقا للقواعد المحددة، ومن 
ناحية أخرى، ال ترغب هذه البلدان في التنازل 

عن التحكم في حدودها لسلطة أعلى، من 
شأنها تنفيذ هذا النظام

وهكذا يجب أن تعمل أي ترتيبات جديدة حاكمة لمنطقة شنغن 
الفاعلة.  األربع  الفئات  جميع  مصالح  توازن  مراعاة  على 
ولبلوغ هذه الغاية، اقترحت المفوضية األوروبية ثالث أفكار 
بإعادة  شنغن  منطقة  لبلدان  يُسمح  أن  ينبغي  أواًل،  رئيسية. 
إقامة نقاط مراقبة حدودية على نحو مؤقت، غير أنه يتعين 
على المفوضية وغالبية أعضاء منطقة شنغن الموافقة على 
ثانًيا،  وضع حواجز حدودية لمدة تزيد عن خمس سنوات. 
يمكن تعليق عضوية البلدان التي تبوء بالفشل باستمرار في 
منطقة  من  المطلوبة،  للمعايير  وفًقا  حدودها  على  الحفاظ 
ينبغي  ثالًثا،  األعضاء.  أغلبية  موافقة  حالة  في  شنغن، 
اتفاقية  تقييم نقاط مراقبة الحدود بدول  للمفوضية أن تتولى 
 ،(JHA( شنغن من رئاسة مجلس العدل والشؤون الداخلية
القرارات  إصدار  النهاية  في  إليه  يؤول  الذي  الجهاز  وهو 

المتعلقة بحرية تنقل األفراد داخل أوروبا2. 
شنغن،  منطقة  نظام  تغيير  في  المعلنة  رغبتها  من  وبالرغم 
ترمق معظم حكومات االتحاد األوروبي هذه المقترحات –

أولها على وجه الخصوص – بعين الخوف والفزع. ويرجع 
منح  المقترحات  أنه سيترتب على هذه  إلى  ذلك  في  السبب 
صالحيات جديدة للمفوضية فيما يتعلق بإدارة الحدود الوطنية. 
تتشابه معضالت السيادة الوطنية في هذا الصدد مع تلك التي 
البلدان  تتطلع  اليورو.  منطقة  أزمة  في  الحكومات  تواجه 
المعنية إلى نظام أقوى لمنطقة شنغن، من ناحية، حيث يلتزم 
ومن  المحددة،  للقواعد  وفًقا  ويعمل  معينة،  بمعايير  الجميع 
ناحية أخرى، ال ترغب هذه البلدان في التنازل عن التحكم في 

حدودها لسلطة أعلى، من شأنها تنفيذ هذا النظام. 
أن  سوى  تريد  ال  بأنها  تصرح  وهولندا،  كفرنسا  فالبلدان، 
تصبح القواعد المعمول بها أكثر مرونًة. ومن وجهة نظرها، 
بإجراء  فيها  يُسمح  التي  الحالية  الظروف  تشمل  أن  ينبغي 
عمليات تحقق وطنية – لحماية األمن الوطني أو النظام العام 
– إلى تدفقات الهجرة الجماعية. وترد المفوضية بأن النظام 
األكثر مرونًة يتطلب جهاز شرطة مستقل خشيَة أن تطالب 
البلدان ذات الصلة باستثناءات طوال الوقت، ما يؤدي إلى 
الوقت  وفي  بشدة.  سفر  جواز  دون  التنقل  منطقة  إضعاف 
الجنوبية بعين ساخطة أن وجود "نظام  البلدان  نفسه، ترى 
أكثر مرونة" عبارة عن تشريع لتسويغ الحق في عزلها عن 

منطقة شنغن تحت ذرائع واهية.
غالبية  وافقت  إذا  إال  شنغن  منطقة  قواعد  تغيير  يمكن  ال 
على  األوروبي  والبرلمان  األعضاء  الدول  من  مؤهلة 
 Cecilia( المقترحات المقدمة من جانب سيسليا مالمستروم
تفضل  كما  الداخلية.  الشؤون  مفوضة   ،(Malmström
الكثير من البلدان بقاء النظام الحالي كما هو دون تغيير على 
من  ثمَّ،  ومن  الخاصة.  حدودها  على  النفوذ  بعض  فقدان 
ِقبل  من  المقدمة  شنغن  مقترحات  تتداعى  أن  المرجح 
كيفية  فقط على  يركز  بما  تُِعد صياغتها،  لم  ما  المفوضية، 
معايير  تخالف  التي  البلدان  وتعليق  الوطنية،  الحدود  تقييم 

منطقة شنغن.
وقد باءت الترتيبات الِنديّة الحالية – حيث يفهم حرس الحدود 
الترتيبات على  الوطنية في دول منطقة شنغن بدورهم هذه 
بفشل  سنوات –  كل خمس  واحدة  مرة  التفتيش  إجراء  أنها 
ذريع في حل المشاكل المستمرة في اليونان ومناطق أخرى. 
ومرة أخرى، كما  هو الحال في أزمة اليورو، تعاني دول 
تنسيق  في  بالحرج"  شعور  "مشكلة  من  شنغن  اتفاقية 
حاد  نقد  توجيه  في  راغبين  غير  فالمسؤولون  السياسات3. 
لزمالئهم في الدول األعضاء األخرى. وغالًبا ما ال يجري 
التقييمية على نحو  تقاريرهم  الواردة في  التوصيات  متابعة 

سليم من ِقبل البلد قيد المراجعة.

2  يشمل مصطلح "العدل والشؤون الداخلية" )JHA) جميع سياسات االتحاد األوروبي المعنية بالهجرة واألمن الداخلي وقواعد اللجوء والقانون الخاص. 

Mario Monti, "Europe´s problema-too diferencial and too polite," Financial Times 3، 20 يونيو )حزيران) 2011.
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الداخلية مطالبة  العدالة والشؤون  للمفوضية ومجلس  ينبغي 
وكالة" فرونتكس" بإنشاء نظام جديد لتقييم معايير الحدود في 
يتمتع  الذي  مديرها  قيادة  وبفضل  شنغن.  منطقة  بلدان 
بالحرص والمنهجية، إلكا اليتينن )Ilkka Laitinen)، قد 
كّونت الوكالة عالقة عمل حميمية مع خدمات الحدود الوطنية 
االتحاد  أنحاء  مختلف  في  السياسية  واللجوء  والهجرة 
عبر  بعثات  "فرونتكس"  وكالة  أرسلت  قد  كما  األوروبي. 
الحدود إلى جميع البلدان المتوسطية الجنوبية والواقعة على 
عملية  بمعرفة  وتحظى   ،(Aegean( إيجة  بحر  شاطئ 
قائمة على الود بالتحديات الرئيسية التي تواجه كل بلد على 
على  القدرة  لديها  يكون  أن  ينبغي  األمر،  لزم  وإذا  حدة. 
إدارة  ترفض  التي  الحكومات  عضوية  بتعليق  التوصية 

حدودها على نحو مالئم.
ويطلق الدبلوماسيون على اقتراح المفوضية بالسماح بتعليق 
العضوية بمنطقة شنغن "مادة اليونان"؛ فمن الواضح ما هي 
الدولة التي ستخضع أواًل لهذا النوع من العقوبة. في نوفمبر 
)تشرين الثاني) عام 2010، انهارت حدود اليونان المخترقة 
بالفعل مع تركيا لمدة قصيرة انهياًرا تاًما، ما أدى إلى تدخل 
طمأنة  ينبغي  ذلك  ومع  "فرونتكس"4.  وكالة  من  طارئ 
الحكومة اليونانية بأنه لن تُتخذ أي تحركات لتعليق عضويتها 
بمنطقة شنغن لمدة عامين على األقل. وينبغي للبالد الموافقة 
على خطة عمل جديدة مع مسؤولي االتحاد األوروبي تضع 
بالحدود  المتعلقة  أنظمتها  إلصالح  واقعًيا  زمنًيا  جدواًل 
ينبغي  الفترة،  هذه  وخالل  السياسي.  واللجوء  والهجرة 
ألعضاء منطقة شنغن اآلخرين إعارة مجموعة من الخبراء 
إلى اليونان من أجل دعم اإلدارة العامة والخدمات الحدودية 
هناك، فضاًل عن المساعدة في سحب تمويل االتحاد األوروبي 

المتوفر وتوزيعه إلدارة الحدود والهجرة. 
إلى  الشرعي  الدخول غير  تحجيم  األولويات األخرى  ومن 
منطقة شنغن عبر المنطقة المتوسطية الجنوبية. تعمل وكالة 

"فرونتكس" بجهد متواصل هناك للمساعدة في التصدي للنقل 
المنظم من ِقبل مهربي البشر الذين ينقلون آالف المهاجرين 
عمد  عليه،  وبناًء  مؤقتة.  قوارب  في  الكناري  جزر  إلى 
المهربون إلى تغيير مساراتهم، إلى مالطا وإيطاليا في بادئ 
األمر، ثم إلى الحدود البرية اليونانية، ما نشأ عنه ديناميكية 
لمنطقة  الجنوبية  الحدود  طول  على  المضغوط"  "البالون 
مع  المشروعة  غير  الدخول  محاوالت  تتقلص  وقد  شنغن. 
ولكن  ما،  منطقة  في  الحدود  على  للرقابة  السلطات  تشديد 
سرعان ما يتحول المهربون إلى استغالل نقاط الضعف في 

مناطق أخرى، ما يؤدي عندئٍذ إلى تفاقمها. 
وتيرة  تعجيل  إلى  بحاجة  األوروبي  االتحاد  يكون  وبذلك 
الحدود  لمراقبة  أوروبي  نظام  إلنشاء  القائمة  الخطط 
(EUROSUR)، بحلول أكتوبر )تشرين األول) 2013، 
ونقل  شنغن،  منطقة  لحدود  المستمرة  المراقبة  إلتاحة 
وفي  المختلفة.  أجزائها  بين  الحقيقي  الوقت  في  المعلومات 
الوقت الحالي، تقوم أقسام مختلفة من السلطات العامة بمراقبة 
الحدود في منطقة شنغن بحسب كل بلد: حرس الحدود وخفر 
البحري.  األسطول  وأحياًنا  والجمارك  والشرطة  السواحل 
وحالًيا ال توجد هناك طريقة لجمع سجالت هذه الجهات أو 
التقارير حول تدفقات المهاجرين والتهديدات األمنية وتبادلها. 
وفي الوقت ذاته، يتعين على االتحاد األوروبي إقناع بلدان 
شمال أفريقيا بالتوقيع على اتفاقيات االستعادة المعنية بإعادة 
المهاجرين غير الشرعيين إلى أوطانهم. بعد الربيع العربي، 
 ،(Catherine Ashton( أشتون  كاثرين  اقترحت 
المفوضة السامية لالتحاد األوروبي المعنية بشؤون السياسة 
شمال  بلدان  مع  االتفاقيات  تلك  توقيع  ينبغي  أنه  الخارجية، 
أفريقيا كافة. فمن األهمية بمكان التعاون مع هذه الدول إلعادة 
الجنوبية  الحدود  تأمين  أجل  من  أوطانهم  إلى  المهاجرين 
لمنطقة شنغن. ولكن ال يوجد اآلن اتفاقية لإلعادة إلى الوطن 
مع بروكسل؛ بسبب الجدل المثار حول الدخول بتأشيرة سفر، 

قانون الحدود لمنطقة شنغن، المنشور في الجريدة الرسمية لالتحاد األوروبي 
قانون مجتمعي معني  )نيسان) عام 2006 هو عبارة عن  إبريل  في شهر 
بتنظيم عبور الحدود الداخلية )بين دول االتحاد األوروبي بعضها البعض) 
والحدود الخارجية )بين دول االتحاد األوروبي وأي دولة أخرى) كما يهدف 
هذا القانون إلى تحسين التشريعات السابقة المعنية بنقاط التفتيش الحدودية عن 
طريق توصيف ظروف الدخول إلى االتحاد األوروبي، من ِقبل مواطني دول 
االتحاد األوروبي والدول الثالثة، والخروج منه. عالوًة على ذلك، فإن قانون 
الحدود الخاص بدول منطقة شنغن سينظم إعادة العمل المحتملة بنقاط التفتيش 

أو لألمن  العامة  للسياسات  الخطيرة  التهديدات  الداخلية. وفي حالة  الحدودية 
الداخلي، فإن القانون يسمح للدول األعضاء بإعادة العمل بنقاط التفتيش على 
الحدود الداخلية لمدة أقصاها ثالثين يوًما. ويجب على الدول األعضاء المعنية 
بهذا اإلجراء بخمسة  القيام  قبل  المفوضية والدول األعضاء األخرى  إطالع 
عشر يوًما على األقل؛ ليتسنى لهم اتخاذ الدراسات المناسبة للتدابير التي ينبغي 
تنفيذها. أما في حالة التهديدات االستثنائية للنظام العام أو األمن الوطني، فيمكن 
للدول األعضاء إعادة العمل بنقاط التفتيش الحدودية في الحال، شريطة إخطار 

الدول األعضاء األخرى والمفوضية بالقرار المتخذ. 

قانون الحدود لمنطقة شنغن

4 على الرغم من انضمام اليونان إلى منطقة شنغن عام 2000، إال أنها لم تعتبر مطلًقا عضواً كامل العضوية. ويتحقق أعضاء آخرون من جوازات المسافرين القادمين من اليونان على نحو منتظم، 

في حين أن البعض اآلخر سحب تعاونه مع حكومة اليونان فيما يتعلق بمشكالت الالجئين نظًرا لمسائل متعلقة بحقوق اإلنسان.
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وتخفيض الحواجز التجارية لالتحاد األوروبي على صادراتها 
"شراكات  األوروبي  االتحاد  يتمتع  الزراعية.  السلع  من 
 Cape( األخضر  الرأس  مع  جديد  طابع  ذات  تحرك" 
Verde) وجورجيا )Georgia) ومولدافيا )Moldova)؛ 
حيث كوفئت هذه البلدان بصراحًة على تعاونها في التصدي 
لتدفقات المهاجرين غير الشرعيين بتقديم المساعدات المالية 
تأشيرات  على  الحصول  إمكانية  وتحسين  التقنية  والبرامج 
حول  مفاوضات  مؤخًرا  المفوضية  افتتحت  وقد  دخول. 
ة مفاوضات  شراكات مشابهة مع المغرب وتونس. إال أن ثمَّ
ذات صلة باءت بالفشل في الماضي؛ ألنه "بكل تأكيد بلد لديه 
االتحاد  في  شرعي  غير  بشكل  مقيمين  مواطن   2000
األوروبي، ويرسلون األموال إلى وطنهم أفضل حااًل مما إذا 
كان لديها 2000 مواطن أُضيفوا إلى طابور العاطلين"، وفًقا 
لما جاء على لسان أحد كبار المسؤولين العاملين في مجلس 

العدالة والشؤون الداخلية.

خاتمة

لقادة  عامين  منذ  الفرصة  أتيحت  قد  أنه  لو  تتخيل  أن  لك 
على  وسريعة  عابرة  عامة  نظرة  إللقاء  األوروبي  االتحاد 
الوضع الحالي لمنطقة اليورو، لقاموا بما هو ضروري آنذاك 
لتفادي أزمة تدهور العملة الموحدة إلى معدالت أكثر سوًءا. 
وينطبق هذا على منطقة شنغن. فحكومات االتحاد األوروبي 

التنقل دون جواز  تخاطر بجعل مستقبل  الراهن  الوقت  في 
سفر مشكوًكا فيه ألول مرة خالل العامين 2012 و2013. 
فدون المزيد من اإلجراءات السياسية الصارمة، ستنهار تلك 
الثقة الهشة التي تسمح لست وعشرين دولة أوروبية بمشاركة 

سياسة موحدة إلدارة الحدود وتأشيرات السفر. 
الحدود  قضية  بمناقشة  البدء  بمجرد  أنه  ذلك،  إلى  أضف 
المفتوحة، فمن المحتمل أن يترتب عليها إقامة نقاط مراقبة 
انتقامية مماثلة من جديد؛ ما قد ينشأ عنه إعادة العمل باستخدام 
األوروبي.  االتحاد  دول  لمواطني  والعمل  اإلقامة  تصاريح 
فتيل  نزع  األوروبي  االتحاد  ومؤسسات  للحكومات  ويمكن 
هذه األزمة. إال أنه يتعين عليها إيقاف توسعة عضوية منطقة 
شنغن لمدة عامين لحل هذه األزمة، على أن تتم خالل هذين 
العامين معالجة مواطن الضعف والخطر الداخلية، والتسريع 
بلدان  مع  التعاون  أواصر  وتقوية  القائمة،  المبادرات  بتنفيذ 

شمال أفريقيا وتركيا. 
وأخيراً، تتميز الحدود في األساس بالمرونة. ولكن دائًما ما 
كان يجري تشديدها أو زيادة مرونتها استجابًة لضرورات 
لظروف  أو  المهاجرين،  أعداد  لتزايد  أو  داخلية،  سياسية 
اقتصادية ما. ومهما تكن المخاوف الحالية من الهجرة ، فإن 
عدد قليل من الناخبين سيكونون راضيين بالعودة إلى أوروبا 
حيث تعترضهم الحدود الوطنية حال ذهابهم للعمل أو لقضاء 
بلدان منطقة شنغن في  لباقي  السفر واالنتقال  أو  اإلجازات 
مطلًقا  تسمح  أال  حكوماتهم  من  يؤّمل  ولكن  عمل.  مهمات 

ببلوغ األمور هذا الحد.
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)Marie Martin(
منظمة ستيتواتش )Statewatch(، لندن

في أعقاب األحداث التاريخية التي انتشرت من تونس إلى مصر 
وليبيا والشرق األوسط خالل أسابيع قليلة، بدا وكأن هناك فرصة 
لحماسة جديدة لدى االتحاد األوروبي في إدارة سياسات الهجرة 
ثورة  قليلة من  أسابيع  فبعد  المتوسط.  األبيض  البحر  بمنطقة 
الياسمين، أعد االتحاد األوروبي خطوطاً عريضة لمقترحات 
حول "حوار الهجرة والتنقل واألمن" مع كٍل من المغرب وتونس 
الجديدة  المقترحات  هذه  وشملت  ليبيا.  أيضاً  وربما  ومصر، 
مفاوضات شراكات التنقل )MPs). وقد القت مقترحات االتحاد 
األوروبي ترحيباً حينما نُظر إليها من خالل السياق العام لسياسات 
الهجرة التقييدية )سواء من حيث تسلسل األحداث أو الممارسة)، 
مما كان له أثر سلبي بشكل خاص على منطقة حوض المتوسط، 
تلك المنطقة التي لطالما كانت تقليدياً موطناً للتبادل والتنقل. غير 
أن التحرك نحو منهجية المنفعة الُمتبادلة بشأن التنقل يبدو أقل 
أهمية بعد الدراسة عن كثب. فتنفيذ شراكات التنقل وأهميتها 
بالنسبة لبلدان جنوب البحر األبيض المتوسط هي ليست القضية 
الوحيدة في متناول اليد. ومن المرجح أال تفي مفاوضات شراكات 
التنقل مع الدول األورومتوسطية بوعودها؛ فقد جاءت في وقت 
تُثار فيه التساؤالت العميقة حول اإلرادة السياسية لالتحاد في تنفيذ 
سياسات هجرة شاملة ذات منفعة تبادلية بشكل حقيقي من ناحية، 
وتكثيف عملية تأمين الحدود ونقل مواقع مراقبة تدفقات الهجرة 
إلى الدول التي ال تنتمي إلى االتحاد األوروبي، من ناحية أخرى.

جعل الهجرة الدائرية أمراً جاذباً

الغرض المنشود 

ظهر مفهوم شراكة التنقل ألول مرة في االتحاد األوروبي 
الدائرية  الهجرة  االتصاالت حول  السياق:  في  عام 2007 

وشراكات التنقل بين االتحاد األوروبي ودول العالم الثالث. 
الشرعية،  الهجرة  لتعزيز  كأداة  التنقل  شراكات  فطرحت 
ُمستهدفة بشكل أساسي الهجرة االقتصادية. أما المهاجرون 
فقد  األقارب،  زيارة  أو  السياح  مثل  القصير،  المدى  على 
ُطرحوا كمستفيدين محتملين. وقد قُدمت شراكات التنقل على 
اعتبار أنها شراكات بناء قدرات اشتملت على: إدارة الحدود 
وأمنها وخدمات مطابقة الوظيفة وتسهيل منح التأشيرة لرعايا 
دول العالم الثالث الذين تتطابق مهاراتهم مع متطلبات سوق 
والهجرة غير  المخاطر  األوروبي، ومعلومات حول  العمل 
النظامية وتقديم الدعم لمخططات تحويل األموال في المهجر.
وقد ُوّقعت شراكات التنقل من قبل االتحاد األوروبي لكنها 
نُفذت من قبل الدول األعضاء في االتحاد األوروبي المعنية 
البلد  احتياجات  على  اعتماداً  التعاون  وتتفاوت طبيعة  فقط. 
وعلى الدول األعضاء في االتحاد األوروبي المشاركة. حتى 
هذا اليوم، فإن شراكات التنقل قد وقعت مع كل من جورجيا 
ومولدوفا والرأس األخضر وأرمينيا. وتبدو هذه الشراكات 
بمثابة حل توافقي بين قوتين دافعتين في االتحاد األوروبي: 
فهماً لليبراليين الجدد حيث تعمل الهجرة على سد النقص في 
االتحاد  )استراتيجية  الديمغرافية  والتحديات  العاملة  األيدي 
األوروبي لعام 2020)، وأصوات القوميين الجدد التي تلّوح 
بالتهديد من الهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود 

.(2011 ،(Feldman( فيلدمان(
متبادلة"  "منفعة  ذات  تعتبر  التنقل  شراكات  فإن  وظاهرياً، 

بالنسبة لثالثة أطراف معنية:

)التنقل  األوروبي  االتحاد  في  األعضاء  للدول  بالنسبة   ▪
)هجرة  األوروبي  واالتحاد  الحتياجاتها)  طبقاً  ُمصمم 
منظمة وإدارة حدود محسنة، إضافة إلى التنمية في دول 
إلى  الهجرة  إلى  تؤدي  التي  العوامل  من  للحد  الجوار 

أوروبا)؛
تنقل مواطنيها،  الشريكة )تحسين عملية  للدول  بالنسبة   ▪
مواطنين  وجود  بفضل  إيجابية  اقتصادية  نتائج  وتوقع 

الثقافة والمجتمع | الهجرة

اتساع نطاق شراكات التنقل مع الشركاء 
األورومتوسطيين
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ذوي مهارات أعلى، وتحويالت مالية أكثر وحدود أكثر 
أمناً)؛

بالنسبة للمهاجرين )تسهيل التأشيرة وآفاق اقتصادية في   ▪
االتحاد األوروبي والمشاركة في تنمية بلده).

القوة التفاوضية لالتحاد األوروبي

المشروطية، أمٌر رئيسي في شراكات التنقل
"إن تنفيذ ]شراكات التنقل[ سيكون مشروطاً بااللتزام الحقيقي 
المهاجرين  قبول  بإعادة  المعنية  الثالث  العالم  دول  قبل  من 
غير النظاميين الذين ال يحق لهم البقاء على أراضي الدول 
األعضاء، وأخذ التدابير الفاعلة التي تهدف إلى منع الهجرة 
غير النظامية، وتأسيس إدارة متكاملة للحدود وتوثيق األمن 
ومكافحة الجريمة المنظمة، بما فيها اإلتجار بالبشر وتهريب 
European Commision, Commu- المهاجرين" (المهاجرين" 

.(nication, 2011:248 final
معنى  بكل  المشروطة  االستراتيجية  ذات  للحدود  وإدراكاً 
التنقل)  )تيسير  الحوافز  األوروبي  االتحاد  أعد  فقد  الكلمة، 
فوز/ فوز/  منهجية  من  كجزء  المرفقة  الشروط   وقّدم 
الهجرة  اإلنساني في سياسات  "البعد  فوز: من خالل جعل 
والتنمية" تأتي في الصدارة، ويلقى الجدول األمني لشراكات 
التنقل الشرعية والدعم. وقد تم دمج سياسات الهجرة كعنصر 
األثر  "فتعظيم  األوروبي:  لالتحاد  الخارجية  السياسة  في 
التنفيذ  حيز  في  أولوية  اآلن  هو  والتنقل"  للهجرة  التنموي 
(European Commision, GAMM, 2011). وتُعرض 
للمهاجرين إلى  الدائمة  المؤقتة أو  الدائرية والعودة  الهجرة 
مواطنهم، ليس كمحاولة لالستفادة من الهجرة الفائضة )التي 
من  "للتخفيف  كسبيل  بل  ورائها)،  من  اقتصادية  منفعة  ال 
المتفردة  المعلومات  مراكز  تحذير  ويأتي  األدمغة".  هجرة 
في دول العالم الثالث ضد الهجرة غير النظامية، والتعاون 
مع الوكالة األوروبية إلدارة التعاون العملياتي على الحدود 
الخارجية )Frontex)، وتأمين الحدود بشكل رسمي بهدف 
وعبر  الوطنية  عبر  الجريمة  ومكافحة  األرواح  إنقاذ 

الحدودية.

حدود لشراكات التنقل

تعاني شراكات التنقل من نقاط ضعف عدة. أواًل، أنها غير 
رصد  آليات  وضع  يتم  ولم  القانونية،  الناحية  من  ُملِزمة 
لضمان تنفيذها السليم الذي يتماشي مع األهداف الموضوعة. 
هذا االفتقار إلى االلتزام من قبل االتحاد األوروبي هو مثال 
على ميزان القوى القائم في مجال شراكات التنقل، وهو ليس 

في صالح الدول الشريكة )رسلو )Reslow) 2011). فإذا 
االتحاد  لرغبات  االمتثال  عن  الثالث  العالم  دول  توقفت 
األوروبي فيما يتعلق بأمن الحدود وإدارة الهجرة، فإن جملة 
البنود الشرطية ستطبّق وسيتم تعليق تسهيالت منح التأشيرة. 
وفي المقابل، إذا لم تلتزم الدول األعضاء المشاركة باالتفاق، 
فإن الضغط الوحيد الذي يتبقى أمام الدول الشريكة هو إنهاء 
التعامل  األوروبي  لالتحاد  يمكن  قرار  وهو  الحدود،  إدراة 
معه )على سبيل المثال، استخدام فرونتكس وتوجيه العودة)، 
لكن النتيجة النهائية سيكون لها تأثير سلبي بشكل كبير على 
القوى  اختالل  في موضوع  آخر  وثمة عنصر  المهاجرين. 
هذا يتعلق بتنفيذ شراكات التنقل: فاالتحاد األوروبي يفاوض 
شراكات التنقل نيابة عن الدول األعضاء المعنية، التي يعتمد 
تنفيذها على نتائج اإلتفاقات الثنائية ما بين الدول األعضاء 

والبلد الشريك.

إن امتيازات الشراكة محصورة في بلدان 
 محددة، في حين أن اتفاقات إعادة 

 القبول تنطبق على االتحاد األوروبي 
 ككل. إضافة إلى ذلك، بالكاد يكون 

التأشيرة. فتسهيل  لتحرير  هناك أي احتمال 
التنقل مشروطًا بصدور  التأشيرة، وبقاء 

التأشيرة، أمر بيد االتحاد األوروبي، خاصة 
في سياق عدم االستقرار بمنطقة جنوبي 

المتوسط

على  الشامل  بالتركيز  تتعلق  أخرى  ضعف  نقطة  وهناك 
إلى  ينظر  أن  يجب  حقاً  فهل  والتنمية.  الهجرة  بين  الرابط 
فالهجرة  مشاريع؟  أصحاب  مجرد  أنهم  على  المهاجرين 
الدائمة أو لم شمل العائلة نادراً ما يُذكر في وثائق شراكات 
التنقل الرسمية. عالوة على ذلك، فإن النظر إلى الشراكات 
التي قد نُفذت بالفعل مع بعض البلدان، وتسهيل التأشيرة الذي 
ينطبق على هجرة العمالة قصيرة األجل، يجعل القدرة على 
تحقيق اإلقامة الدائمة في االتحاد اإلوروبي أمراً شاقاً بالنسبة 
للمهاجرين. ولكن ما هو التأكيد على أنه حين يعود المهاجرون 
بعد مكوثهم لفترة وجيزة في أوروبا فإنهم ينجحون كأصحاب 
أو  الفرد  استعداد  عن  وماذا  األصلية؟  بلدانهم  في  مشاريع 
قدرة  وماذا عن  األصلي؟  بلده/ بلدها  إلى  العودة  في  رغبته 
ذلك البلد األصلي على االستفادة من، أو "استيعاب" رعاياه 
األسئلة  هذه  جميع  2009)؟   (Héraud( )إيرو  العائدين 

متروكة دون معالجة.
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شراكات التنقل في منطقة البحر المتوسط

سياق ما بعد 2011: األمن فوق كل شيء

أجل  من  جيرانه  بكفاح  األوروبي  االتحاد  احتفاء  إن 
الديمقراطية يضع االتحاد في موقف دقيق. فمن ناحية، على 
االتحاد األوروبي واجب أخالقي يقتضي االنفتاح أمام أولئك 
الذي  األمر  طويلة،  لفترات  الحريات  من  ُحرموا  الذين 
صاحب رغبته المتواصلة في جذب المهاجرين المهرة. ومن 
النظامية  غير  الهجرة  إزاء  الدائم  القلق  فإن  أخرى،  ناحية 
عززه وصول مهاجرين من كل من تونس وليبيا في العام 
في  الحركة  حرية  حول  النقاش  فتح  أعاد  مما  المنصرم، 
اختراق"  و"سهولة  الثالث  العالم  دول  لرعايا  شنغن  منطقة 
الحدود الخارجية لالتحاد األوروبي. وبمحاربتها بكافة السبل 
هي  النظامية  غير  الهجرة  فإن  الممكنة  والقانونية  الفنية 
بالتاكيد النقطة المحورية في سياسة الهجرة بالنسبة لالتحاد 

األوروبي في منطقة البحر المتوسط.

التركيز على دول الجوار التي تتعامل مع 
الهجرة غير النظامية يتناقض مع تعتيم االتحاد 

األوروبي التام على مسؤولياته في اإلسهام 
في وضع غير قانوني للعديد من رعايا بلدان 
العالم الثالث، وذلك من خالل فرض تأشيرات 

مقيدة وُمحدَّدة زمنيًا

في هذا الصدد، فإن شراكة التنقل مع المغرب ستؤدي أخيراً 
إلى توقيع اتفاق إعادة قبول مع االتحاد األوروبي. فمنذ بداية 
االتحاد  مع  تعاونها  كوفيء  حينما  وخاصة  األلفينات، 
تمكنت   ،2008 عام  المتقدم"  "الوضع  بمنحه  األوروبي 
المملكة من مقاومة الضغوط لتوقيع اتفاق إعادة قبول. وقد ال 
القبول مدرجة حتى  إعادة  اتفاقات  المفاوضات حول  تكون 
للبلدان  بالنسبة  التنقل  شراكات  أعمال  جدول  ضمن  اآلن 
األخرى في المنطقة، إال أن التعاون مع "فرونتكس" والنتيجة 
حسبما  أفريقيا،  شمال  بلدان  مع  العمل  إلعدادات  المحتملة 
بالتأكيد.  مدرجان   ،2012 عام  الوكالة  برنامج  في  أُعلن 
عودة  تيسير  على  خاص  بشكل  تعمل  العمل  فإعدادات 
المهاجرين غير النظاميين، خاصة عندما يتم اعتراضهم في 
عرض البحر أو إرجاعهم ضمن رحالت العودة المشتركة.  
وفي هذا السياق، يجب التذكير بأن العالقات مع بلدان العالم 
الثالث حاسمة بالنسبة لالتحاد األوروبي لتحقيق نظام إدارة 

حدود فعال وشامل. ويفترض أن يحسن إطالق نظام مراقبة 
الحدود األوروبية )EUROSUR) القادم، الذي ستلعب فيه 
"فرونتكس" دوراً هاماً بالنسبة لقدرة االتحاد األوروبي على 
)أو  المرغوبة  غير  والعناصر  "للتهديدات"  االستجابة 
األشخاص) على حدودها الخارجية. وسوف يسمح هذا النظام 
عبور  قبل  ما  االستخباراتية  "الصور  بإيجاد  خاص  بشكل 
الحدود"، التي من المفترض أو توفر القدرة على التحديد قبيل 
نهاية  وفي  وتعقب  األوروبي  االتحاد  حدود  إلى  الوصول 
المطاف اعتراض "األهداف" المشتبه بها أو المؤكدة قبل أو 
لدى بلوغها أراضي االتحاد األوروبي. وستعتمد القدرة على 
فيما وراء حدود االتحاد األوروبي بشكل  تعقب "األهداف" 
كبير على تعاون بلدان العالم الثالث. باإلضافة إلى ذلك، فإن 
الحيوية  المقاييس  استخدام  زيادة  ينوي  األوروبي  االتحاد 
"لضمان التنقل اآلمن" )عن طريق آليات "الحدود الذكية")، 
ومن المرجح أن يتم تسجيل المهاجرين الشرعيين الداخلين 
المسجلين".  المسافرين  "برنامج  في  األوروبي  االتحاد  إلى 
وبهذا، فإن االتحاد األوروبي يزيد من قدرته على السيطرة 
البيانات  وجمع  واليته،  حدود  من  بكثير  أكثر  التنقل  على 

الشخصية من بلدان العالم أكثر من أي وقت مضى.

ما هي القيمة المضافة للشركاء األورومتوسطيين؟

هل تعتبر شراكات التنقل طريقة إليجاد باعث جديد لعملية 
برشلونة شبه الجامدة؟ إن أهداف الطبعة الثالثة من مشروع 
الهجرة إلى البلدان األورومتوسطية متشابهة إلى حد كبير مع 
"تسعى  سوف  أنها  حيث  الثانية.  الطبعة  في  الواردة  تلك 
أوجه  كذلك  العمال،  وتنقل  الشرعية  الهجرة  قنوات  لتعزيز 
محاربة  ستدعم  أنها  كما  والتنمية.  الهجرة  بين  التضافر 
الهجرة غير الشرعية وتعزز القدرة على إدارة الحدود." فهل 
أكثر نجاحاً؟ يصعب  الثنائية و"المتفاوتة"  المنهجية  ستكون 
التي  المضافة  القيمة  إلى  لالفتقار  نظراً  األمر،  هذا  تأكيد 

توفرها شراكات التنقل لبلدان العالم الثالث. 
أواًل، إن العديد من االتفاقات الثنائية، والتي في معظمها تضمن 
إمكانية تناقل الحقوق االجتماعية واالقتصادية، موجودة بالفعل 
بين بلدان جنوبي المتوسط ودول أعضاء االتحاد األوروبي 
التي تشكل الوجهة الرئيسية لرعايا تلك البلدان. فاالتفاق الثنائي 
بين إسبانيا والمغرب حول الهجرة الدائرية، ونظام معلومات 
للهجرة،  الدولية  المنظمة  الممول بمشاركة  المتكاملة  اإلدارة 
حول  ومصر  اليونان  بين  الثنائي  واالتفاق  وإيطاليا،  مصر 
إيطاليا  الثنائية مع  الموسمية، واتفاقات تونس  العمالة  هجرة 
حول إعادة القبول والعمل الموسمي، واتفاقات تونس الثنائية 
مع فرنسا حول اإلدارة المشتركة للهجرة هي أمثلة على ذلك.
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ثانياً، إن المنهجية الُمجزأة التي بموجبها تفتح شراكات التنقل 
غير  أمر  األعضاء  الدول  بعض  تداوالت  أمام  فقط  الباب 
بلدان  في  محصورة  الشراكة  امتيازات  إن  للنقاش:  خاضع 
محددة، في حين أن اتفاقات إعادة القبول تنطبق على االتحاد 
األوروبي ككل. إضافة إلى ذلك، بالكاد يكون هناك أي احتمال 
مشروطاً  التنقل  وبقاء  التأشيرة،  فتسهيل  التأشيرة.  لتحرير 
بصدور التأشيرة، أمر بيد االتحاد األوروبي، خاصة في سياق 
عدم االستقرار بمنطقة جنوبي المتوسط )رسلو، 2011:17)

ثالثاً، نظراً لألزمة االقتصادية التي يواجهها االتحاد األوروبي 
وتصعيد الخطاب القومي والسياسة التي تسعي إلى تقييد قدرة 
رعايا بلدان العالم الثالث على دخول االتحاد األوروبي، فإنه 
من غير الواضح أن حوافز االتحاد األوروبي ستكون كافية. 
باتجاه  بقوة  الدفع  إلى  األوروبي  االتحاد  يميل  المقابل،  في 
الجوانب  هذه  تعزيز  ويتم  األمن.  وعناصر  الحدود  إدارة 
السياقية عن طريق ميل االتحاد األوروبي إلى توفير قدر أقل 
من التمويل لهجرة العمالة مما هو مخصص للجوانب األخرى 
من سياساتها المتعلقة بالهجرة. وقد تم التأكيد على ذلك من 
قبل مسؤول سابق عن الشؤون الداخلية للمفوضية األوروبية: 
"خالل الفترة ما بين عامي 2007-2010، أنفق البرنامج 
المواضيعي للهجرة واللجوء، نسبياً، أقل على هجرة العمالة 

 (31%( النظامية  غير  الهجرة  على  أنفق  مما   (17%)
االتحاد  خصص  حين  وفي   .(28%( والتنمية  والهجرة 
بين 2008- ما  للفترة  التنمية  تمويل  من  المزيد  األوروبي 
2013 للهجرة في إطار مختلف البرامج اإلرشادية الوطنية 
واإلقليمية، فمن غير المحتمل أن يكون هناك زيادة قيّمة في 

.(2012:5 ،(Tamas( تمويل هجرة العمالة" )تاماس
والذي  األفق  في  يلوح  الذي  الهجرة  مخطط  فإن  وأخيراً، 
مفيداً  بالضرورة  يكون  لن  التنقل  شراكات  تنفيذ  سيحققه 
ونظراً  الشريك.  البلد  أو  الثالث  العالم  بلدان  لرعايا  بالنسبة 
بشراكات  األوروبي  الجانب  قبل  من  الجلي  االلتزام  لعدم 
على  األوروبي عموماً  االتحاد  قدرة  التكامل، وعدم  تعزيز 
االتفاق حول سياسات شاملة للهجرة، فإن الجوانب االجتماعية 
واإلنسانية للهجرة بالنسبة لبلدان المقصد قد تُركت دون بت. 
الذي  والخيال  بالعودة،  المهاجرين  بالتزام  يتعلق  فيما  أما 
تكّون بشأن فكرة روح المبادرة الحرة التي تؤدي تلقائياً إلى 
االقتصادية  العودة  ظروف  أن  المنطق  من  فيبدو  التنمية، 
واالجتماعية المستدامة ال تعتمد على العائدين بشكل كلي، بل 
أكثر من ذلك، على القضايا الهيكلية في بلد المنشأ )فيلدمان، 
2011). ولو كانت المنهجية العالمية للهجرة والتنقل تحاول 
فلكانت عالجت  للهجرة"،  الجذرية  بجدية معالجة "األسباب 

حول  حوارا  األوروبية  المفوضية  أطلقت   ،2011 )أيار)  مايو   24 في 
حيث  المتوسط.  األبيض  البحر  جنوب  دول  مع  واألمن  والتنقل  الهجرة 
يندرج هذا التواصل بشأن مقترحات المفوضية األوروبية إلتباع مقاربة أكثر 
مواجهة  إطار  في  بالهجرة  المرتبطة  والفرص  للتحديات  وشمولية  تنظيما 
التحديات الجديدة التي تطرحها الثورات العربية في مجالي الهجرة و التنقل، 
اإلتحاد  بين  واألمن  والتنقل  الهجرة  حول  حوار  إطالق  خالل  من  وذلك 
في  الحوار  هذا  ويندرج  المتوسط.  األبيض  البحر  جنوب  ودول  األوروبي 
األوروبية،  الجوار  وسياسة  الهجرة  لملف  الشاملة  المقاربة  أهداف  إطار 
المفوضية  طرحتها  التي  الهجرة  بشأن  االتصاالت  إلى  استنادا  وذلك 

األوروبية في 4 مايو )أيار) 2011.
وشراكات  برامج  عدة  األوروبي  اإلتحاد  أطلق  العربي،  الربيع  اندالع  منذ 
بهدف إجالء ومساعدة األشخاص المحتاجين في ليبيا والدول المجاورة وكذا 
التفاعل مع نداء الديمقراطية الذيي أطلقته دول الجنوب. وباإلضافة إلى ذلك، 
تدفق  مع  للتعامل  إيطاليا  مثل  دول  لمساعدة  البعثات  من  العديد  إنشاء  تم 
هذه  إلى  باإلضافة  وليبيا.  تونس  من  القادمين  اللجوء  وطالبي  المهاجرين 
إلى خطة  بحاجة  األوروبي  اإلتحاد  أن  األوروبية  المفوضية  ترى  التدابير، 
منظمة ومستدامة لتعزيز التضامن بين الدول األعضاء واتخاذ تدابير تسمح 
منطقة  في  اللجوء  وطلبات  الهجرة  تدفقات  بإدارة  المتعلقة  القدرات  بتعزيز 
البحر األبيض المتوسط. في المدى القصير والمتوسط، ستسمح هذه التدابير 
بتخصيص موارد مالية للدعم اإلنساني والمالي والتقني للدول األعضاء في 
إلدارة  األوروبية  الوكالة  صالحيات  لتعزيز  سيما  ال  األوروبي،  اإلتحاد 
التعاون العملياتي في الحدود الخارجية )FRONTEX). وعالوة على ذلك، 
حاالت  في  األعضاء  الدول  لمساعدة  إضافية  موارد  تخصيص  ينبغي 

وإعادة  مساعدة  إمكانية  لتعزيز  إقليمي  برنامج  تنفيذ  يجب  كما  الطوارئ، 
توطين طالبي اللجوء والالجئين في جنوب البحر األبيض المتوسط. من جهة 
لمحاربة األسباب  الطويل  المدى  التدابير على  تم وضع سلسلة من  أخرى، 
المتوسط  األبيض  البحر  التعاون مع دول جنوب  للهجرة من خالل  العميقة 
إلى  أيضا  التعاون  هذا  ويهدف  واإلجتماعية.  اإلقتصادية  التنمية  وتحسين 
القادمة من دول الجنوب وتعزيز  القانونية لحركات لهجرة  المعاملة  ضمان 
سيسمح  كما  األخرى.  والدول  األوروبي  اإلتحاد  دول  بين  المتبادل  التفاهم 
الحوار حول الهجرة والتنقل واألمن "بدعم وتشجيع اإلصالحات الرامية إلى 
تعزيز األمن ]...["، وكذا تحسين التنقل إلى اإلتحاد األوروبي لمواطني الدول 
الشريكة، من خالل تنفيذ شراكات محددة وثنائية إلتفاقيات التنقل بين الدول 
الشريكة والدول األعضاء في اإلتحاد األوروبي. حيث يكشف هذا التواصل 
لتأمين  األوروبي  اإلتحاد  ودول  األوروبية  المؤسسات  توليها  التي  األولوية 
الحدود الخارجية لإلتحاد األوروبي ولمواصلة محاربة الهجرة غير الشرعية. 
إذا كان هذا التواصل قد أعلن عن إقامة حوار بين اإلتحاد األوروبي ودول 
تتعلق  عنها  أعلن  التي  التدابير  معظم  فإن  المتوسط،  األبيض  البحر  جنوب 
الحدود  على  الرقابة  لتعزيز  الموجهة  والبعثات  المالية  الموارد  بتخصيص 

الخارجية.

لمزيد من المعلومات:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:CV2011:02

92:FIN:EN:PDF

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/1_EN_ACT_part1_v11.pdf

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/1_EN_ACT_part1_v9.pdf

ردة فعل المفوضية األوروبية أمام التحديات التي أثارها الربيع العربي في مجالي الهجرة والتنقل
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األسباب الهيكلية للعوائق التي تحول دون التنمية )على سبيل 
المثال، شروط التبادل غير المنصفة بين االتحاد األوروبي 
وجيرانه الجنوبيين)، ولكانت شراكات التنقل قد استُكملت من 

خالل السياسات التنموية المترابطة.

"شراكات االنقياد": التنظيم والحد من التنقل

إن تسهيل القنوات االعتيادية للهجرة إلى االتحاد األوروبي ليس 
أمريكا  بلدان  في  التنقل  فغياب  ذاتها.  حد  في  السيئة  بالفكرة 
الشمالية قد ولّد الكثير من اإلحباط، وغالباً ما أدى إلى خسائر 
مأساوية ألرواح أولئك الذين حرموا من الدخول بالطريقة العادية 
فلجأوا إلى تجريب حظهم بطريقة غير عادية. وكما هو في 
الغالب، فقد اختار االتحاد األوروبي أن يفرض أجندته بدالً من 
تفضيل الحلول المنصفة المفيدة للطرفين. وتشكل شراكات التنقل 
مثاال آخر الستراتيجية زيادة السيطرة على التنقل والحد من 
الهجرة. حتى إن اقتراح االتحاد األوروبي غير ملزم من الناحية 
القانونية، مما يتعارض مع ضرورات بناء جسور الثقة، التي 
 European( تعد واحداً من أهم أهداف حوار الهجرة والتنقل
Commision, GAMM, 2011:5) وقد تُعتبر شراكات 
التنقل ثاني أفضل أداة في متناول األيدي، في الوقت الذي أصبح 
فيه تنقل رعايا بلدان العالم الثالث بحرية في منطقة شنغن موضع 
تساؤل بشكل متزايد وإصدار تصاريح العمل لهؤالء الرعايا 
يصبح أكثر فأكثر تقييداً. وهكذا، فهم ليسوا فقط ال يقدمون أي 
يجعلونهم  أيضاً  بل  األورومتوسطية،  للبلدان  مضافة  قيمة 
متواطئين بشكل أكبر في سياسات االتحاد األوروبي المفرطة 

في ضبط الحدود، بما في ذلك إجبار مواطنيهم على العودة.
االتحاد  معالجة  صعوبة  على  مثااًل  التنقل  شراكات  وتشكل 
األوروبي لمسألة الهجرة في السياسات الداخلية: التركيز على 
دول الجوار التي تتعامل مع الهجرة غير النظامية يتناقض مع 
تعتيم االتحاد األوروبي التام على مسؤولياته في اإلسهام في 
وضع غير قانوني للعديد من رعايا بلدان العالم الثالث، وذلك 
وتقدر  زمنياً:  وُمحدَّدة  مقيدة  تأشيرات  فرض  خالل  من 
في  النظاميين  غير  المهاجرين  حوالي نصف  أن  المفوضية 
 Kraler &( أوروبا يتجاوزون فترة اإلقامة )كرالر وروجوز
تُظهر  التنقل  شراكات  فإن  أخيراً،   .(2011:8 ،(Rogoz
لألسف عدم قدرة االتحاد على الدفاع عن حرية التحرك في 
ركائز  من  واحدة  على  اإلصرار  من  فبداًل  شنغن:  منطقة 
تأسيسها، فقد اختار االتحاد األوروبي التحايل على هذه األزمة 
دول  مع  الثنائية  التنقل  شراكات  تعزيز  طريق  عن  العميقة 
أعضاء محددين عوضاً عن الدفاع عن تحقيق حرية التحرك 

المعرض للخطر بالنسبة للجميع في االتحاد األوروبي.

لألسف، فإن حكومات بلدان جنوب البحر األبيض المتوسط 
في  فعلت  كما  تماماً  الوضع،  بهذا  القبول  إلى  طريقها  في 
السنوات السابقة. وهي تتشارك في المسؤولية عن مخططات 
الدول  لرعايا  بالنسبة  أما  للطرح.  القابلة  المقترحة  الهجرة 
الجنوبية المجاورة لالتحاد األوروبي، فتبقى رؤية كيف سيتم 
النظر إلى تقييد حرية التحرك من قبل هؤالء، الذين "تطلعاتهم 
اقتصادياً  الخاصة،  لتشكيل حياتهم   ]...[ اإلنسانية األساسية 
وسياسياً" قد تحددت من قبل كاثرين آشتون، الممثل السامي 

للشؤون الخارجية وسياسة األمن. 
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 جون - بيير كاسارينو  
 )Jean-Pierre Cassarino(

 أستاذ،
 مركز روبرت شومان للدراسات المتقدمة 

 ،)Robert Schuman Centre for Advanced Studies(
 معهد الجامعة األوروبية 

)Florence( فلورنسا ،)European University Institute( 
 باحث زميل،

معهد البحوث المغاربية المعاصرة )IRMC(، تونس 

 ساندرا الفينيكس  
)Sandra Lavenex(

 أستاذة السياسة الدولية، 
)University of Lucerne( جامعة لوتزرن 

 أستاذة زائرة، 
 ،)Natolin( ناتولين ،)College of Europe( كلية أوروبا 

)Warsaw( وارسو

الهجرة  باتت سياسات  العربي،  الربيع  بعد مرور عام على 
لدى االتحاد األوروبي تجاه جيرانه من دول جنوب المتوسط 
عند مفترق طرق. فقد كشفت الثورات العربية، بشكل ملحوظ، 
طبيعة األنظمة الحاكمة – التي لطالما كانت محل انتقاد خبراء 
والدول  األوروبي  االتحاد  كان  والتي  الخارجية –  السياسة 
األعضاء فيه يتعاونون معها على مدار سنوات بهدف وقف 
الخطاب  كان  فقد  ذلك،  ومع  الجنوب.  من  الهجرة  تدفقات 
اعتمده  الذي  الهجرة،  بشأن  الشاملة"  بـ"المقاربة  الخاص 
االتحاد األوروبي على المستوى الرسمي منذ عام 2005، 
 (ENP( األوروبية  الجوار  سياسة  مقتضى  وفق  والتعاون 
يركزان بوضوح على جانب إدارة الهجرة، كما يؤكدان على 
دول  من  وجيرانها  أوروبا  لدول شرق  التدريجي  االنخراط 
جنوب المتوسط في تأمين الحدود الخارجية لالتحاد األوروبي. 
للزعماء  بالنسبة  الشماليين  الجيران  مع  التعاون  يكن  ولم 
المستبدين، أمثال زين العابدين بن علي في تونس أو معمر 
لدعم هيبتهم ومكانتهم داخل  ليبيا، سوى وسيلة  القذافي في 

أوطانهم فضاًل عن وضعهم الدولي، بالرغم من استنادهم إلى 
Paoletti, 2010; Cassari- (شرعية داخلية محل شك 

 .(no, 2010
اإلنسان  حقوق  معايير  مع  التعاون  هذا  تماشي  ظل  لطالما 
والقيم الليبرالية لالتحاد األوروبي محل تساؤل في مناسبات 
مناقشات  إلى عقد  األوروبي  باالتحاد  هذا  أدى  وقد  عديدة، 
مكثفة بشأن الدافع السياسي وراء السياسة التي يعتمدها فيما 
آخر  أن  إلى  هنا  اإلشارة  الخارجية. وتجدر  بالهجرة  يتعلق 
أزمة كبيرة وقعت قبل اندالع أحداث الربيع العربي كانت في 
األسباني  الحدود  حرس  قام  حين   ،2005 عام  صيف 
والسلطات المغربية باستخدام الوحشية في إلثناء المهاجرين 
غير الشرعيين عن تسلق األسيجة عند التخوم األسبانية على 
إلى جانب مهاجرين  حدود سبتة ومليلية، ثم ترحيلهم الحقاً 
األنباء  وبانتشار  المغربية.  الصحراء  إلى  آخرين  والجئين 
عن هذه األحداث وانتشارها في وسائل اإلعالم أصبح األمر 
بمثابة صدمة خارجية دفعت إلى إعادة النظر بشكل كبير في 
سياسة الهجرة القمعية المعمول بها بشكل عام بالتعاون مع 
دول الجوار. ونتيجة لهذا التوجه، تم اإلعالن عن "المقاربة 
إلى  يهدف  والذي   ،2005 خريف  في  للهجرة"  الشاملة 
مع  والتضامن  بالشراكة  ومتناسقة  شاملة  سياسات  صياغة 
أن  الشاملة  السياسات  بتلك  ويُقصد  والعبور.  الهجرة  دول 
تستهدف طيفاً واسعاً من القضايا المرتبطة بالهجرة، والتي 
تتألف من األمور الخاصة بالهجرة الشرعية، بعيداً عن إدارة 
العمل  أسواق  إلى  الدخول  كخطط  القبول،  وإعادة  الحدود 
وحقوق المهاجرين والالجئين، ناهيك عن العالقة بين الهجرة 
والتنمية، حيث ينطوي األمر على استخدام التحويالت المالية 
المهني  التدريب  خطط  وتوفير  الدمج  إعادة  وسياسات 

للمهاجرين ومن على شاكلتهم. 
برغم ذلك، وبعيداً عن التعهدات الكالمية المتكررة وإطالق 
حوارات أوسع نطاقاً في إطار المؤتمرات والقمم األوروبية –
األفريقية، يبقى التأكيد على سياسات االتحاد األوروبي تجاه 
دول الجوار الجنوبية مستقراً. وقد واصل االتحاد األوربي 

الثقافة والمجتمع | الهجرة

 إدارة الهجرة إلى االتحاد األوروبي في منطقة 
البحر األبيض المتوسط: التعهد بشراكة )متوازنة(؟



20
12

ي 
سط

تو
الم

28
7

ملة
شا

رة 
نظ

محاوالته إلنهاء وضع اتفاقية إلعادة القبول مع دولة المغرب 
مواطنيها  بسحب  فقط  ليس  األخيرة  هذه  إلزام  شأنها  من 
المقيمين بصورة غير شرعية في االتحاد األوروبي فحسب 
ولكن أيضاً كل من يحمل جنسية دولة أخرى يُحتمل أن يكون 
قد سافر إلى القارة األوروبية عبر األراضي المغربية. جدير 
بالذكر أن تلك المفاوضات وصلت إلى جولتها السابعة عشرة 
عام 2012، وال تزال ملفاتها مفتوحة. وفي عام 2002، أي 
بعد عامين من تلقي التفويض من الدول األعضاء بالتفاوض 
حاولت  المغرب،  مع  القبول  إلعادة  اتفاقية  صياغة  بشأن 
المفوضية األوروبية بدء مفاوضات مع الجزائر. لكن، كما 
بالتعهد  مهتمة  الجزائر  تكن  لم  المغرب،  مع  الحال  هو 
إنها حتى رفضت بدء  النوع، بل  بالتزامات شاملة من هذا 
الرسمية، تطورت  االتفاقيات  المفاوضات. وفي ظل غياب 
داخل  الرسمية، سواء  التعاون غير  أنشطة  كثيفة من  شبكة 
إطار سياسة الجوار األوروبية أو خارجها، بحيث تم التركيز 
بشكل أساسي على تأسيس أنظمة للهجرة بدول البحر األبيض 
إلى  والخبرات  التقنية  المعدات  نقل  على  عالوة  المتوسط، 
حرس الحدود وبناء القدرات لدى مسؤولي الهجرة عبر كل 
الدول  وأنشطة  األوروبي  لالتحاد  التابعة  القنوات  من 

األعضاء فيه. 

وفي إطار التعاون بشأن إدارة تدفقات الهجرة 
ومكافحة الهجرة غير الشرعية بين الدول 
األعضاء باالتحاد األوروبي، ودول جنوب 

البحر المتوسط وغيرها من الدول األفريقية، 
لطالما كانت مسألة الحوافز )وقيمتها 

التعويضية( كائنة في قلب الحوار

العربي هو؛  الربيع  نفسه اآلن بسبب  الذي يطرح  والسؤال 
إلى أي مدى تشكل االنتفاضات السلمية من أجل االنتقال إلى 
ثانية  أزمة  السابقين  الديكتاتوريين  القادة  وخلع  الديمقراطية 
االتحاد  لدى  القمعية  الهجرة  لسياسة  بالنسبة  عمقاً  أكثر 
األوروبي، األمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى خرق 

للمقاربة الشاملة المعتمدة رسمياً منذ سبع سنوات.
فترة  فبعد  الحالي.  الوقت  في  غامضة  اإلشارات  تزال  ال 
االتحاد  سارع  ومصر،  تونس  في  الثورات  من  وجيزة 
األوروبي بالتعهد بإدخال تحديثات كبرى في سياسة الهجرة 
جت الوعود بمقترح للتفاوض بشأن ما  الخاصة به، فيما تُوِّ
لسان سيسيليا  فقد جاء على  التنقل".  عليه "شراكات  يطلق 
المفوضة   ،(Cecilia Malmström( مالمستروم 

األوروبية للشؤون الداخلية، "نأمل أن تشكل شراكات التنقل 
الديمقراطية بدول شمال  في عملية االنتقال إلى  مهماً  جانباً 
هذه  اقتراح  تم  وقد   .(Malmström, 2012( أفريقيا" 
الشراكات على كل من مصر والمغرب وتونس. لكن، بحسب 
حتى  مرفوضاً  المقترح  يزال  ال  ضة،  المفوَّ به  ما صرحت 

هذه اللحظة من جانب مصر.
ما هو األساس المنطقي وراء هذه األدوات المعلنة للتعاون 
الشراكات  محتوى  أن  من  بالرغم  الهجرة؟  بشأن  الشامل 
غير  يزال  ال  المتوسط  األبيض  البحر  دول  مع  المستقبلية 
معروف، إال أن النظر إلى شراكات التنقل الحالية بين دول 
 Cape( األخضر  الرأس  وجمهورية  أوروبا  شرق 
االتحاد  لدى  األحدث  البرنامجية  الوثيقة  وكذلك   ،(Verde
األوروبي، بشأن "مقاربة شاملة للهجرة والتنقل" ال يكشف 
عن تغيير كبير في األولويات الحالية. جدير بالذكر أنه كان 
بشأن  مستمر  لحوار  كمنصات  التنقل  شراكات  تقديم  يتم 
األخرى،  والدول  األوروبي  االتحاد  بين  والتعاون  الهجرة 
للنهج  الرئيسية  الثالثة  الجوانب  تعكس  أن  لها  بد  ال  وكان 
الهجرة غير  ومكافحة  والتنمية،  الشرعية،  الهجرة  الشامل: 
الشرعية. برغم ذلك، تُبين هذه األجندة الواعدة والتحليالت 
المشاريع  تركز على  أنها  التنقل، بوضوح،  بشأن شراكات 
في ميدان إدارة الهجرة وإعادة القبول والعودة، وبالكاد تفتح 
األعضاء  الدول  إلى  الشرعية  للهجرة  جديدة  سبل  أية 
 Lavenex and Stucky, 2011; Carrera and)
أنه،  المشكلة في  Hernández, 2011). ويتمثل صلب 
بمعرفة أن إعادة توزيع الكفاءات في مجال العدل والشؤون 
سلطات  أية  األوروبية  المفوضية  لدى  يكون  لن  الداخلية، 
للتفاوض بشأن سبل شرعية للهجرة. وعلى النقيض من هذا، 
يبقى  أن  على   (Lisbon Treaty( لشبونة  معاهدة  تنص 
اختصاص قبول حصص الهجرة بيد الدول األعضاء. ومع 
ذلك، هناك القليل من االستثناءات، التي تنعكس في العنوان 
تلك  وتتمثل  والتنقل"،  للهجرة  الشاملة  لـ"المقاربة  المنقَّح 
تسمى  )التي  األمد  قصيرة  التأشيرات  في  االستثناءات 
المؤقت  والقبول  شنغن/Schengen Visas)؛  تأشيرات 
للطالب والباحثين، وكذلك – االعتماد المعلق للتوجيهات في 
األوروبي –  والبرلمان  الوزراء  قبل مجلس  الشأن من  هذا 
والعمالة  الشركات  بين  داخلي  أساس  على  والمنتقلين 

الموسمية. 
الدول  تدعم  سوف  مدى  أي  إلى  معرفة  الصعب  من  إن 
لالتحاد األوروبي  باستمرار  قيام سياسة متطورة  األعضاء 
في  أما  التنقل.  شراكات  أساس  على  المؤقت  القبول  بشأن 
األوروبي  االتحاد  الدول  جميع  قامت  فقد  الراهن،  الوقت 
ترتيبات  بصياغة  وإسبانيا،  وإيطاليا  كفرنسا  المتوسطية، 
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ثنائية للهجرة مع جيرانها في الجنوب كجانب من العالقات 
الفرنسي مع  التعاون  بالذكر أن  بينها. جدير  الخارجية فيما 
تونس قبل خلع بن علي، وخالل الفترة الوجيزة التي أعقبت 
سياسات  بين  المعقد  التداخل  عن  لمحة  يعطي  أيضاً،  ذلك 
البحر  منطقة  بشأن  األوروبي  االتحاد  في  األعضاء  الدول 

األبيض المتوسط.

إدارة الهجرة التونسية – الفرنسية 

عند النظر إلى التعاون الثنائي بشأن إدارة الهجرة بين تونس 
اإلطارية  االتفاقية  تلك  سريعاً  أذهاننا  إلى  يتبادر  وفرنسا، 
الخاصة باإلدارة التعاونية لتدفقات الهجرة والتنمية الشاملة، 
التي جرى التوقيع عليها في أبريل )نيسان) 2008. وقبل 
دخولها حيز التنفيذ في يوليو )تموز) 2009، أوضح الوزير 
برنارد  واألوروبية،  الخارجية  للشؤون  السابق  الفرنسي 
أن  الشيوخ  لمجلس   ،(Bernard Kouchner( كوشنر 
االتفاقية كانت تقوم حول "تنظيم الهجرة الشرعية بناء على 
خالل  ]من  الشرعية  غير  الهجرة  ومكافحة   ،]...[ التنقل 
المهاجرين  قبول  إعادة  أو  الترحيل  بشأن  متقدم  تعاون 
تبني  إلى  يهدف  تعاون  وإقامة  الشرعيين[  غير  التونسيين 
تدفقات  التي تخرج منها  الدولة  إنمائي لصالح  تنفيذ نموذج 
الهجرة". وتلخص هذه األبعاد الثالثة المقاصد التي تضمنتها 

هذه االتفاقية. 

قامة حكومة عن طريق  بعد سقوط بن على واإ
انتخابات حرة والتعبئة المتزايدة للمجتمع 
المدني التونسي )داخل تونس وخارجها( 

واستعادة العالقات بين المواطنين والدولة، 
يحق لنا أن نعتقد أن األولويات والنماذج 
األمنية في مجال إدارة الهجرة باألمس لن 

تكون هي ذاتها في تونس اليوم

لماذا تربط األبعاد الثالثة بين إدارة كل من تدفقات الهجرة 
الشرعية وغير الشرعية بالمساعدات اإلنمائية؟ لإلجابة على 
هذا السؤال، ال بد لنا أن نتذكر أن التعاون الثنائي بشأن إدارة 
الهجرة ال يمكن أن ينفصل بحال من األحوال عن إطار أوسع 
من التفاعل بين الدول، بحيث ينطوي على مصالح استراتيجية 
الشرعية.  الهجرة غير  أكثر حيوية من مكافحة  أو مصالح 
بعبارة أخرى، علينا أال نتجاوز مسألة الهجرة فحسب، لكن 

ينبغي أيضاً أن نحلل العوامل التي أسهمت في إقدام فرنسا 
على صياغة اتفاقية إطارية من هذا النوع مع دول أفريقية 
بعينها، من بينها تونس، وبعد ذلك نحاول أن نفهم األسباب 
إلى  أدت  التي  والفعلية)  )المتوقعة  االستراتيجية  والمصالح 

اعتماد تونس لهذه االتفاقية عام 2009. 

ترجيح الهجرة المؤقتة

تنطوي أي اتفاقية، سواء أكانت ثنائية أم متعددة األطراف، 
على تكاليف وفوائد. لكن ما يتم إغفاله في معظم األحيان أن 
واألولويات  لألزمات  وفقاً  الوقت  بمرور  تتنوع  الفوائد 
أكثر  الثنائي  التعاون  يجعل  مما  معين،  وقت  في  السياسية 
النقطة، يتم  تعقيداً، بل وحتى غير أكيد. وللتغلب على هذه 
أو  تعويضية  إلجراءات  غالباً  الموارد  بعض  تخصيص 
حوافز ينبغي لها أن تضمن، نظرياً، التماشي مع االلتزامات 
الممكن  من  كان  إذا  حتى  االتفاقية،  في  عليها  المنصوص 
إطار  وفي   .(Cassarino, 2010( صياغتها  إعادة 
غير  الهجرة  ومكافحة  الهجرة  تدفقات  إدارة  بشأن  التعاون 
الشرعية بين الدول األعضاء باالتحاد األوروبي من جهة، 
ودول جنوب البحر المتوسط وغيرها من الدول األفريقية من 
جهة أخرى، لطالما كانت مسألة الحوافز )وقيمتها التعويضية) 
كائنة في قلب الحوار. وال يشكل التعاون التونسي – الفرنسي 

استثناًء في هذا المجال 
جوانب  ثالثة  من  تتألف  اإلطارية  االتفاقية  أن  عرفنا  لقد 
التنقل  شراكات  كحال  حالها  فإن  ذلك،  ومع  مختلفة. 
(Lavenex and Stucky, 2011) المذكورة آنفاً، حيث 
بوضوح،  ذلك  ذكر  بدون  لألولويات  معين  بترتيب  تهتم 
اإلقامة  ضمان  بغية  لإلدارة  آليات  تطوير  يتم  أنه:  بمعنى 
إلى  فعلية  بصورة  وعودتهم  فرنسا  في  للتونسيين  المؤقتة 
وطنهم. ولفعل ذلك، يتم وضع سلسلة معقدة من اإلجراءات 
أو  "تصاعدي"  نحو  على  سواء  والبيروقراطية،  اإلدارية 
الفعلي إلى  الفعلية، أي قبل وبعد التحرك  "تنازلي" للهجرة 

الدولة المضيفة. 
خالل "النمط التصاعدي" في عملية الهجرة، ال بد للمرشحين 
فيما  االنتقائية  شديدة  معايير  استيفاء  من  للهجرة  التونسيين 
يتعلق بالمهارات والعمل وظروف العمل والسكن في فرنسا 
ومدة اإلقامة هناك. عالوة على ذلك، تنص االتفاقية اإلطارية 
على أن يتم التعامل "بعناية" مع طلبات جمع شمل األسرة. 
بشأن   2006 )تموز)  يوليو   26 لقانون  وفقاً  ذلك،  ومع 
ل لألجانب في فرنسا جمع شمل  الهجرة واالندماج، ال يخوَّ
بشكل  إقامتهم  يفيد  ما  على  حصولهم  حالة  في  إال  أسرهم 
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الدولة  في  واحداً)  عاماً  )وليس  شهراً   18 لمدة  شرعي 
المضيفة. ولن نكون مخطئين هنا حين نذكر أن هذه االتفاقية 
ترعى هجرة "العمال الشباب" من تونس، الذين يُسمح لهم 
بالبقاء مدة أطول من 18 شهراً. وعلى أية حال، فمن أجل 
لة، ال بد أن يكون  حصولهم على الحق في هذه اإلقامة المطوَّ
بعد  ما  لفترة  مهني  بـ"مشروع  مصحوباً  للهجرة  ترشيحهم 
اإلقامة" في وطنهم. هذه اإلجراءات، التي يمكن تطبيقها قبل 
حدوث الهجرة الفعلية، تعكس على نحو جيد ذلك الهدف العام 
"لتشجيع  اإلطارية:  االتفاقية  افتتاحية  في  عليه  المنصوص 
الهجرة المنظمة التي تقوم على التنقل"، بعبارة أخرى، التي 
النوع  من  للهجرة  المؤقتة  االنتقائية  الطبيعة  على  تقوم 

المذكور. 

من الضروري، بل وبشكل أساسي أيًضا، أن 
تقوم الحكومة التونسية بتعريف أولوياتها 

الخاصة وأن تؤكد على مبادئها بشأن سياسة 
الهجرة واإلعالن عنها. وهذه الخطوة 

السيادية، الضرورية من أجل أي حوار 
متوازن بين الدول، لم يتم اإلقدام عليها أبدًا 

في تونس

البلد  أرض  إلى  المهاجر  وصول  وفور  االرتحال،  بعد 
المضيف، يجري المرور أيضاً بسلسلة من االحتياطات التي 
تهدف إلى ضمان الطبيعة المؤقتة "لالنتقال" سالف الذكر. 
إلى حد  المتبادلة  االلتزامات  االتفاقية ذكر  ر  تكرِّ وفي حين 
شرعيين،  غير  مهاجرين  ترحيل)  )أو  قبول  كإعادة  بعيد، 
ألشخاص  الطوعية  بالعودة  يسمى  ما  أيضاً  تذكر  فإنها 
يخضعون اللتزام بمغادرة المنطقة. عالوة على ذلك، فحتى 
غير  مهاجرين  قبول  إعادة  بشأن  االلتزامات  كانت  إذا 
تلك  فإن  المبادلة،  مبدأ  على  بناء  صياغتها  يتم  شرعيين 
وعلى  واضحة).  )ألسباب  متوازنة  غير  تبقى  االلتزامات 
إضافة  تمت  المتوازن  التبادل غير  هذا  فبسبب  الدقة،  وجه 
"التعاون في العمليات التقنية" و"التنمية الشاملة" إلى االتفاقية 
لدولة  حوافر  تقديم  إلى  األساسية  الفكرة  وتهدف  اإلطارية. 
قبول  إعادة  في  التعاون  من  المزيد  تقديم  أجل  من  تونس 
مواطنيها من خالل اإلسهام بمعدات الرصد لقوات الشرطة 
التونسية، على جانب، وفي مقابل المساعدة اإلنمائية ودعم 
اآلخر.  الجانب  على  العائدين،  المهاجرين  اندماج  إعادة 
وتحدث غالبية هذه اإلجراءات التي توصف بـ"اإلنمائية" في 
التي  األولويات  مع  تتواءم  األمد  قصيرة  مشاريع  صورة 

تهدف إلى تحديد قنوات تدفقات الهجرة )سواء عند مغادرتهم 
تونس أو عند عودتهم إليها). جدير بالذكر أنه يتم إسناد هذه 
غير  منظمات  ِقبل  من  مختلفة  فاعلة  جهات  إلى  المشاريع 
جمعيات  أو  متنوعة  حكومات  تضم  ومؤسسات  حكومية 

تونسية محلية. 

التحالفات االستراتيجية والنموذج األمني

يخطئ من يعتقد أن الحكومة السابقة في ظل حكم بن علي 
بسبب   2009 عام  اإلطارية  االتفاقية  اعتماد  على  وافقت 
كان  فقد  تضمنتها.  التي  والحوافز  التعويضية  اإلجراءات 
النظام الحاكم في ذلك الوقت يعلم أن اللعب بورقة الكفاءة في 
تحقيق  له  يتيح  سوف  الحدود  إدارة  ومفاوضات  الهجرة 
أنها  تعلم  تونس  كانت  تعاونها،  مقابل  وفي  أخرى.  غايات 
يمكن أن تعتمد على دعم بعض الدول األوروبية )مثل فرنسا 
مناقشات  بدء  أجل  من  األوروبي  االتحاد  إلقناع  وإيطاليا) 

حول وضع متقدم لتونس. 
تلك  عقد  في  بشدة  يأمل  علي  بن  العابدين  زين  نظام  كان 
وبدأت  دولية،  شرعية  الكتساب  سعياً  المذكورة  المحادثات 
هذه  أتاحت  وقد   .2010 )أيار)  مايو  في  األمر  واقع  في 
وتقوية  الداخلي  االجتماعي  االستياء  إخفاء  للنظام  المناورة 
من  االستفادة  يستطيع  كان  أنه  االستراتيجي، السيَّما  موقفه 
هذا العنصر األخير في عالقاته مع الدول األعضاء باالتحاد 
األوروبي. لقد شكل القتال في مكافحة اإلرهاب واألصولية 
الدينية مشكالت مشتركة، حيث كان له مقتضيات مباشرة، 
في سياق العالقات الخارجية، على الطريقة التي كان يتم بها 
التعاون بشأن إدارة الهجرة، وقد جرى إعادة تعديله ووضع 

قوانينه وفقاً للنموذج األمني. 
لقد اكتسب هذا النموذج األمني أرضاً بشكل متزايد كشّر ال 
بد منه في سبيل "إدارة" الهجرة الدولية، وإبعاد مبدأ احترام 
الخاصة  تلك  بها  – ويقصد  األساسية  اإلنسان  حقوق 
بالمهاجرين وطالبي اللجوء – إلى الخلفية دون نكران قيمته 
"الشر  هذا  إلى  السبيل  ويظهر   .(Cassarino, 2012)
الضروري" من خالل النظام األمني الذي ال يوضح كيفية 
المثال،  سبيل  على  فحسب،  األولويات  إحدى  مع  التعامل 
وإنما أيضاً "مكافحة الهجرة غير الشرعية". كما أنه يحول 
االهتمام أيضاً عن األسباب الحقيقية للمشكلة )عدم المساواة 
السياسي  والعنف  والبطالة  والتخلف  والفقر  االجتماعية 
بشأن  الثنائي  التعاون  أن  يبين  وهماً  يصنع  مما  والقمع)، 
الهجرة والسيطرة على الحدود بصورة أكثر إحكاماً يشكالن 

حاًل كافياً للتصدي لهذه المشكلة. 
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ما وراء الشر الذي ال بد منه: هل نرى سياسة هجرة 
تونسية ذات صبغة سيادية؟

بعد سقوط بن على وإقامة حكومة عن طريق انتخابات حرة 
تونس  )داخل  التونسي  المدني  للمجتمع  المتزايدة  والتعبئة 
وخارجها) واستعادة العالقات بين المواطنين والدولة، يحق 
لنا أن نعتقد أن األولويات والنماذج األمنية في مجال إدارة 
الهجرة باألمس لن تكون هي ذاتها في تونس اليوم. وهذا ال 
يعني أنها ستختفي ما بين عشية وضحاها. لكن المقصود هنا 
هو أن المهمة التي تواجه كاتب الدولة الجديد لشؤون الهجرة 
الثاني)  )كانون  يناير  في  المعيَّن  بالخارج،  والتونسيين 
2012، هائلة. وتقع على عاتق هذا األخير الحاجة الملحة 
إلعادة النظر بشأن األولويات الجديدة للهجرة التونسية من 
منظور سياسي وقانوني واقتصادي. وهذا الجهد سوف يعتمد 
على مقدار الحاجة إلى فصل قضية الهجرة عن إطار العمل 
الخالص، وذلك لوضعه ضمن  التوجه األمني  التحليلي ذي 
منظور إنساني يعتمد على احترام الحقوق األساسية والدفاع 
جدير  الوطنية.  التنمية  حتميات  تحقيق  عن  فضاًل  عنها، 
بالذكر أنه فقط من خالل هذا الفصل سوف يكون من الممكن 
وقرارات  اتفاقيات  وفائدة  صحة  مدى  بشأن  التفكير  إعادة 

معينة تم اتخاذها في الماضي. 
في الوقت ذاته، من الضروري، بل وبشكل أساسي أيًضا، أن 
تقوم الحكومة التونسية بتعريف أولوياتها الخاصة وأن تؤكد 
وهذه  عنها.  واإلعالن  الهجرة  سياسة  بشأن  مبادئها  على 
الخطوة السيادية، الضرورية من أجل أي حوار متوازن بين 
سوف  أنها  إذ  تونس.  في  أبداً  عليها  اإلقدام  يتم  لم  الدول، 
تعتمد، من بين أشياء أخرى، على قدرة السلطات التونسية 
على إنتاج معرفة وخبرة مستقلة، فضاًل عن العناصر التي ال 
تونس  مصداقية  تعزيز  أجل  من  عنها  االستغناء  يمكن 
الثنائية ومتعددة األطراف. إن  وحضورها على المستويات 
سياسة  مبادئ  وضع  عن  فضال  وتحديدها،  األولويات  فهم 
الهجرة التونسية بطريقة سيادية، يُجنِّب اللجوء إلى الحلول 
الجاهزة التي تعتمد على مبدأ الشر الذي ال بد منه، وهذا هو 

التحدي األكبر الذي يواجه تونس في الوقت الحالي.
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 جيوڤانا تانزاريال  
)Giovanna Tanzarella(

 المفوضة العامة
مؤسسة رينيه سيدو )René Seydoux( باريس

مع  جذرية  قطيعًة  شكل  فقد  ينسى،  ال  عاٌم  هو  إن 2011 
بعد  ما  األورومتوسطي  الفضاء  طبعت  التي  التوازنات 
في  الجنوبية  الضفة  دول  خالله  دخلت  وقد  الكولونيالي. 
السلك  وامتد  وأجندتها.  طريقتها  حسب  منها  كل  حراك، 
مشهداً  راسماً  آلخر  بلد  من  والكرامة  للحرية  ل  الموصِّ
متوسطياً جديداً بالكامل. وفي قلب التحديات السياسية الحالية، 
التعبير  وبشكل خاص في تونس ومصر، فإن مسألة حرية 
يطرحها  التي  الموضوعات  أحد  هي  والوعي  واإلبداع 

الفاعلون الثقافيون والفنيون بالعالم العربي.
ما هو البعد الثقافي في هذا األفق الجديد؟ وهل لعبت الثقافة، 
تشهده  الذي  الحراك  في  بامتياز، دوراً  الحرية  وهي مجال 
المجتمعات العربية المتوسطية؟ وكيف يمكن تعزيز العالقات 
بين الضفتين من وجهة نظر الثقافة بعد االنقالبات الكبرى 

الجارية؟
أن  بما  بكل حذر،  إال  األسئلة  هذه  اإلجابة على  يمكننا  وال 
متفحصة  نظرة  إن  مستقرة.  وغير  متباينة  األوضاع 
وقت  أي  من  أكثر  نفسها  تفرض  والفروق  للخصوصيات 
ككتلة  العربي  العالم  مع  وأبداً  دائماً  التعامل  بتجنب  مضى، 
االعتبار:  في  مستويين  بأخذ  أيضاً  يتعلق  واألمر  متآلفة. 
بمبادراتهم  الثقافي  القطاع  مجاالت  في  الفاعلين  مستوى 
ومراحلها  المؤسسات  ومستوى  واحتياجاتهم،  وتطلعاتهم 

وقيودها وتقدماتها.
الملف  انتقال  من  نوعاً  األخيرة  السنوات  في  شهدنا  وقد 
المتوسطي، الذي كان موجوداً بين يدي االتحاد األوروبي، 

األوروبي  االتحاد  فقدان  كذلك  الوطنية،  الحكومات  لصالح 
تأميم  إعادة  في  والرغبة  األورومتوسطية،  العالقات  لقيادة 
ذلك،  من  العكس  على  أنه  غير  الخارجية،  الحدود  إدارة 
صالحيات  خارج  دائماً  ظل  الذي  المجال  وهي  فالثقافة 
االتحاد، صارت تُعتبر كقطاع استراتيجي وكمرّكب أساسي 

في السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي.

الثقافة في قلب الثورات العربية. أهي ثورات ثقافية؟

فاجأت الثورات العربية في 2011 الجميع: من الدبلوماسيين 
الجميع  اإلعالم.  وسائل  إلى  الباحثين  من  العسكريين،  إلى 
باستثناء الفنانين ربما، والفاعلين الثقافيين. وفي الواقع، فإن 
في  ظهرت  قد  المرتقب  للتغيير  الملموسة  العالمات  أول 
في  العربي  العالم  شهد  لقد  الفنون.  وفي  والسينما  األدب 
السنوات األخيرة حركة عميقة للتغيير على المستوى الثقافي، 
والفضل لذلك في المقام األول لسيرورة المنتجات الثقافية في 
مجمل العالم العربي. إن دور الرواية العربية المعاصرة بكل 
كان  والجنس)  والسياسة  )الدين  للمحظورات  انتهاكاتها 
حاسماً. كذلك تنّقل الكتاب والفنانين والمثقفين العرب قد ساهم 
انتقاد  ذلك  في  بما  موحد1.  عربي  ثقافي  مجال  تأسيس  في 

السلطات والرقابة.
مبادرات  منذ عدة سنوات  فقد ظهرت  الفني،  الصعيد  على 
غير مسبوقة وشجاعة في قلب البلدان نفسها الخاضعة لنُُظم 
 Dream( "مقيدة للحرية. ولنفكر في تجارب كـ"دريم سيتي
City)2، وهي تظاهرة فنية متعددة األنشطة أقيمت في تونس 
الدين  عماد  استوديو  في  أو   ،2007 عام  منذ  العاصمة 
بالقاهرة3 الذي يشكل منذ عام 2005 مساحًة فنية، وأيضاً 

فضاًء للمواَطنة والحرية.

الثقافة والمجتمع | الحوار الثقافي

الثقافة والبحر األبيض المتوسط والربيع العربي

1 هذا التعبير قد صاغه الكاتب والناشر فاروق مردم بك بمناسبة مؤتمرات ومقابالت في 2011 و2012.

Dream City – Tunis: www.dreamcitytunisie.com 2

Studio Emad Eddin – Cairo: www.seefoundation.org 3
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وأنضجت  ثغرات  فتحت  قد  والفنية  الثقافية  األنشطة  هذه 
لقد  تحرير صغيرة.  ميادين  كانت  لو  كما   :2011 ثورات 
أستطاع الفن والثقافة أن يتوقعا ويفسرا االختمار الذي يعمل 

في المجتمعات ولدى األجيال الشابة.
هل نحن إذن بمواجهة ثورات ثقافية؟ إن التعبير ال يستحضر 
تلك  فإن  الوقت  نفس  وفي  الماضي.  من  طيبة  ذكريات 
المظاهرات من حيث شكلها ومحتواها، واالنتفاضات الشعبية 
قوي.  وفني  ثقافي  ببُعد  تتسم  كانت   ،2011 في  العربية 
وبالطبع هذا يَُفسر في جانٍب كبير منه بوجود عدد كبير من 
المثقفين والكتّاب والفنانين في الحركة، كذلك عدد كبير من 

الشباب المديني المتعلم ممن شكلوا رأس حربة الثورة.
وقد دشنت تونس، رائدة تلك الثورات طريقًة جديدًة لحرية 
الشوارع  في  العام،  الفضاء  في  نفسها  عن  أعلنت  التعبير 
الجرافيتي  فن  االنتفاضة صار  ومنذ  المدن:  جدران  وعلى 
مثل  وفنانين  شباب  ناشطين  بفضل  مكان،  كل  في  حاضراً 
حافظ خضيري الشهير باسم )Sk-One)، أو معين غريب 
المعروف باسم )Meen One). خرج الشعب عن صمته، 
والحرية التي تم الحصول عليها أصبحت مرادفاً لفن الشارع. 
وقد حصل الجرافيتي على مكانته السامية في المشهد الثقافي 
تعبير  وسيلة  الكاريكاتير،  فن  كذلك  التونسي،  والحضري 

منشقي اإلنترنت، الرسامين والمدونين الشباب.  
للتغيير،  محركاً  طويل  زمن  منذ  الثقافة  كانت  مصر  وفي 
أن  والقمع،  المعاناة  من  الرغم  على  المستغرب،  من  فليس 
"من  للتعبير.  كطريقة  والسخرية  الدعابة  الثوريون  يتبنى 
الصعب حالياً في أوروبا أن يُفَهم كيف تستطيع الثقافة تغيير 
مجتمٍع ما، ولكن في مجتمعاتنا، حيث كل شيء يتغير، فإن 
ذلك واضح بشدة" يؤكد أحمد العطار فنان المسرح والمثقف 

القاهري4.
موسيقى  كانت  ليبيا  في  أخرى:  وتجربة  آخر  مكان  وفي 
 MC( واحدة من طرق التعبير للمتمردين. إن (rap( الراب
من   (Brothers in freedom( فريق  قائد   (Jdoub
أغانيهما  بنغازي قد عبّرا في  طرابلس، أو عماد عبار من 
عن آمال التحرر لدى الشباب الليبي، وهي أيضاً تصاعدت 
الهيب  موسيقى  شعبية  اتساع  إلى  أدت  التي  األحداث  بفعل 
هوب )hip hop). للتحدي بالطبع داللة سياسية، إذا أخذنا 
في االعتبار أن تحت حكم معمر القذافي كانت تتم محاربة 
غربية،  أصول  من  المنحدرة  الموسيقى  فقط  ال  الموسيقى، 
األصول  ذات  التقليدية  "المألوف"  موسيقى  أيضاً  ولكن 

العربية األندلسية5.

تطاق  ال  والتي  المأساوية  األمور  فإن  سوريا،  في  وحتى 
تزامنت مع اإلبداع وروح الدعابة طوال عام 2011، قبل أن 
في  خصباً  خيااًل  الثوريون  أبدى  فقد  الموقف،  يتصاعد 
مياه  كتلوين  االحتجاج،  من  سلمية  ألشكال  اختراعهم 
النافورات في دمشق باللون األحمر، أو استخدام كرات تنس 
الطاولة المكتوب عليها شعارات معادية للنظام، والقذف بها 
إلى  المنحدرة  الشوارع  في  وبالمئات  منها  كبيرة  بكميات 
دمشق من جبل قاسيون6. واشترك اإلبداع المسرحي أيضاً 
مته"  "مصاصة  فريق  مثال  ذلك  يبرز  كما  المقاومة  في 
"Masasit Mati" لمسرح العرائس، الذي قدم مسلساًل من 

15 حلقة، يُظِهر فيه الرئيس األسد بشكل ساخر. 
ومؤخراً، وبشارع الحبيب بورقيبة في تونس العاصمة، تمت 
الدعوة لمظاهرة ذات طبيعة خاصة على الشبكات االجتماعية 
من  المئات  فجاء  الحريات.  على  الهجوم  على  لالعتراض 
األشخاص ليتواجدوا بالشارع الشهير، وكل يحمل كتاباً في 
الثقافية  للدفاع عن الحقوق  للقّراء،  يده في مظاهرة صامتة 

والسياسية7.

فاجأت الثورات العربية في 2011 الجميع 
باستثناء الفنانين ربما، والفاعلين الثقافيين. 

وفي الواقع، فإن أول العالمات الملموسة 
للتغيير المرتقب قد ظهرت في األدب والسينما 

وفي الفنون

ر  هذه األشكال واألداءات غير المسبوقة من التعبير السياسي تذكِّ
بالدور الذي لعبته الثقافة كأحد األسلحة في مقاومة الدكتاتورية. 
ولكنها هنا تحمل أيضاً تغيراً هاماً في محتوى االلتزام السياسي 
نفسه. وهو ما صدم كل المراقبين: فاالنتفاضات العربية وعلى 
تنوعها قد افتتحت طريقة جديدة في "فعل السياسة": أكثر حرية 
أو تحررية، وأقل أيديولوجية، وأكثر اختالطاً )رجال ونساء 

وشباب ومن هم أصغر سناً)، وبدون عنف.

الثقافة والثورات العربية في نظر المؤسسات األوروبية

يتم منذ اآلن  الجديد يشكل تحدياً ألوروبا. كيف  السياق  إن 
اآلليات  وماهي  األورومتوسطية؟.  الثقافية  العالقات  تجديد 

.El attar, Ahmed. "L’heure est au combat culturel." Transeuropéennes, 2011 4

.BEn BouBakar, Youssef. "Libye, quand le rap devient une arme." Babelmed.net, 31/12/2011 5

.aBBas, Hassan. "Créativité de la révolution syrienne." Babelmed.net, 17/01/2012 6

.aBid, Zohra. "Tunisie. Le livre, arme suprême contre l’obscurantisme". Kapitalis, 18/04/2012 7
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المخصصة للثقافة التي يتخيلها االتحاد األوروبي لالستجابة 
لهذه التحديات الثقافية في البحر األبيض المتوسط؟

في  تدشينها  تم  التي  األورومتوسطية،  الشراكة  افتتحت  لقد 
بين  العالقات  في  جديدة  مرحلة   ،1995 عام  برشلونة 
الضفتين صانعة للمرة األولى مكاناً مميزاً للبعد الثقافي. وقد 
كان ذلك تجديداً مستحباً أضفى نوعاً من عمق المجال على 

السياسة األورومتوسطية وأكسبها رؤية بعيدة المدى.
الثقافة في مجمل سياسات  تأكد دور  فقد  الوقت،  ذلك  ومنذ 
االتحاد األوروبي وبشكل خاص في سياسته الخارجية. وفي 
الواقع فإنه بتمدد أوروبا خارج حدودها فإنها تحمل )تُصدِّر؟) 
وطرق  والتاريخ  التقاليد  تجاهل  يمكنها  وال  وقيماً،  تاريخاً 
التفكير والحياة لدى اآلخرين، وبكلمة واحدة: ثقافتهم. ومنذ 
عشرات السنين وهذا الوعي يجد انعكاساً له بشكل متزايد في 
السياسات األوروبية للمساعدات أو للتنمية وما يصاحبها من 
برامج نوعية، كبرنامج "التنمية االجتماعية والبشرية" الذي 
للنمو  كرافعة  التنمية  في  للثقافة  األساسي  الدور  على  يؤكد 

وكأداة للتوافق االجتماعي.

لقد سمحت المطالب التي تم التعبير عنها من 
ِقبل الشباب الثوري بقياس االحتياجات 

الملموسة للقطاع، على مستوى الحرية وأيضًا 
على مستوى البنية التحتية والتدريب والتوظيف 

الثقافي

للجوار  األوروبية  كالسياسة  الجغرافية،  لآلليات  وبالنسبة 
(ENP) فإن المشهد يبدو أكثر تعقيداً، نظراً لتعدد األجهزة 
المنطقة  في  أحيانا  وظائفها  تتداخل  أو  تتجاور  التي 
تشكل  الثقافة  أصبحت  أيضا  هنا  ولكن  األورومتوسطية. 
جزًءا مندمجا في العالقات الخارجية لالتحاد األوروبي. وفي 
األوروبية  "األجندة  بشأن  المجلس  قرار  أكد   2007 نهاية 
واسعاً  مجااًل  وفتح  عالمية  ثقافية  تحديات  وجود  للثقافة" 

للنشاط في القطاع الثقافي.
يجب في النهاية أن نذكر أن برنامج "ثقافة" مفتوح لمشاركة 
األبيض  للبحر  الجنوبية  الضفة  من  الثقافية  المؤسسات 
محله  سيحل  الذي  المبدعة"  "أوروبا  كبرنامج  المتوسط، 
لنشر  الثقافة كوسيلة  دور  يبرز  والذي  من 2014  اعتباراً 

التنمية والتوظيف والتوافق االجتماعي.
السياسية  آلياتها  لديها  األورومتوسطية  الثقافية  العالقات  إن 
والتنفيذية والتي رغم ذلك يتعذر أحياناً الوصول إليها بالنسبة 

للفاعلين في الميدان بسبب تعقيداتها.

الثقافة واآللية األوروبية للجوار والشراكة )ENPI( – جنوب

إذا كان القطاع الثقافي األورومتوسطي يمكن أن يندرج من 
اآلن فصاعداً في أجهزة أوروبية تقليدية بغرض إيجاد دعم 
وآليات  محددة  أطر  فإن  األيام  وبمرور  مالي،  سياسي 

مخصصة للبحر األبيض المتوسط قد رأت النور.
األبيض  و"البحر   (Euromed( اليوروميد  أزمة  ومنذ 
األوروبية  باآللية  بروكسل  في  إليه  اإلشارة  تتم  المتوسط" 
للجوار والشراكة – جنوب. فالمتوسط هو الخاصرة الجنوبية 
األوروبية  السياسة  من  جزء  هو  العنوان  وهذا  األوروبية، 
للجوار. إن هذا اإلطار السياسي المبني باألساس على منطق 
ثنائي األطراف، ال يحتوي على جناح ثقافي كما كان الحال 

مع الشراكة التي أُقرت في برشلونة.
وفي نفس الوقت فإن البعد الثقافي يمكن أن يندرج في خطط 
العمل التي تقيمها كل دولة مع االتحاد األوروبي والتي تشكل 
إمكانيات  توجد  كما  "الجوار".  لعالقات  الطريق  خارطة 
أخرى في التعاون العابر للحدود )CBC) الذي هو مجال له 
األولوية بالنسبة للسياسة األوروبية للجوار، وهو تعاون بين 
مناطق تتشارك في حدود برية أو بحرية، وقد قدم اإلطار 
وإيطاليا – )إسبانيا – المغرب  األطراف  ثنائيي  لبرنامجين 
جميعها  وتفسح  األطراف،  متعدد  آخر  وبرنامج  تونس) 
واإلبداعية  للحوار  للترويج  متوسطية  لمشروعات  المجال 

والتنقل والتدريب في مجال الثقافة.
وإلى جوار هذه اآلليات غير المعروفة بما يكفي، فقد ورثت 
الشراكة  لفخر  مدعاة  كانت  إقليمية  برامجاً  الجوار  سياسة 
األورومتوسطية. لعل من أهمها هو البرنامج األورومتوسطي 
للتراث )Euromed Heritage)، والذي بلغ اآلن دورته 
للفترة  الرابعة ويتحصل على دعم يقدر بـ17 مليون يورو 
من 2008 إلى 2012 تسمح بتمويل 12 مشروعاً متعلًقا 

بالتراث الثقافي وفي خدمة الحوار المتوسطي.
تحتل  فالثقافة ال  لآلمال:  ما نالحظه مخيب  فإن  ذلك،  ومع 
مكانا مركزياً في السياسة األوروبية للجوار، وال في االتحاد 
من أجل المتوسط )UfM) الذي تجاهل دورها بشكل مذهل. 
فهل ستدفع انتفاضات عام 2011 المؤسسات األوروبية لسد 

هذه الفجوة؟

شعار الحوار بين الثقافات

منذ نحو عشر سنوات انتقلت مسألة الثقافة في البحر األبيض 
الناشطين  بين  الملموس  التعاون  من  تدريجياً  المتوسط 
الثقافيين في مختلف المجاالت من الفنون الحيوية، كالموسيقى 
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والرقص، نحو حقل أكثر غموضاً وهو الحوار بين الثقافات. 
والتنافر بين هاتين المقاربتين ال يزال قائماً اليوم. فهناك من 
ناحية الوسط الثقافي يتصدره فنانون شباب مستقلون خلقوا 
ليعملوا  للتواصل  وشبكات  ومساحات  ومهرجانات  أماكن 
ويبدعوا معاً؛ ومن جهة أخرى، هناك المؤسسات العمومية 
خلقت  وقد  الكبيرة  اإلعالم  ووسائل  الخارجية  ووزارات 
خطاباً استباقياً حول ضرورة الحوار بين الثقافات في مواجهة 
التوترات واالنطواء على الذات ورفض اآلخر في الفضاء 

األورومتوسطي.

إن تحول المسار يتجاوز التأثير البسيط 
لإلعالن، حتى لو كان من الصعب في الوقت 
الحالي تقييم الطرق الواقعية للتنفيذ، وبالذات 
ما هي المشاركات والمشاورات المسبقة مع 

الفاعلين المعنيين، والتي تصاحب هذه 
اإلجراءات

ولنذكر أن من بين مريدي "الحوار" هناك الممثلون الرسميون 
لألنظمة االستبدادية ووحوش الضفة الجنوبية، وهو ما ساهم 

في  تشويه تلك المقاربة التوافقية.
إن موضوع الحوار الذي ال يزال مسيطراً يظل غير محفز 
بالنسبة لمحترفي الثقافة نظراً لغموض محتواه. وفوق ذلك، 
بين  الفجوة  على  الضوء  سلطت  قد  العربية  فاالنتفاضات 
والظروف  الثقافة،  مجال  في  الضفتين  على  المجتمعات 
المطالب  لقد سمحت  الثقافي.  لإلنتاج  المتكافئة  المادية غير 
بقياس  الثوري  الشباب  ِقبل  من  عنها  التعبير  تم  التي 
االحتياجات الملموسة للقطاع، ال فقط على مستوى الحرية 
ولكن أيضاً على مستوى البنية التحتية والتدريب والتوظيف 

الثقافي.
اللتين  المقاربتين  هاتين  بين  فارقاً  عام  بشكل  نالحظ  إننا 
أنصار  لدى  عمومية  أكثر  مختلفة،  لتطلعات  تستجيبان 

الحوار، وأكثر مهنية لدى الفنانين الشباب.
هذا الجدال يخص مؤسسة آنا ليند )ALF) بشكل مباشر، فمن 
أهداف وجود هذه المؤسسة هو الترويج لحوار الثقافات، ومن 
تعترض  التي  العقبات  تذليل  بمهمة  تضطلع  أن  المفترض 
وفي  المتوسط،  األبيض  البحر  بين ضفتي  العالقات  طريق 
الوقت الذي كشفت فيه الثورات العربية عن حدود اليوروميد 
في  مقرها  فبسبب  المتوسط.  أجل  من  االتحاد  نسخة  في 

بكامل  المصرية  الثورة  ليند  آنا  مؤسسة  االسكندرية شهدت 
تفاصيلها، وقد أبدت الموسسة تفاعاًل منذ ربيع 2011 بإقامتها 
للقائين، في القاهرة وفي العاصمة التونسية، بهدف اإلصغاء 
خضم  في  الجنوبية  الضفة  في  المدني  المجتمع  الحتياجات 
استراتيجية  اإلعالن عن  تم  الخريف  الثورية. وفي  الحركة 
األوضاع  لمواجهة   2014 إلى   2012 من  للفترة  جديدة 
أساسية  مفاهيم  أربعة  عبر  المنظور  ويتحدد  الجديدة. 
 intercultural dialogue, diversity, open and)
 plural democracy and human development
والديمقراطية  والتعددية  الثقافي  الحوار   :((the 4 Ds)
المفتوحة والمتعددة والتنمية البشرية. وال يزال الوقت مبكراً 
كي نحكم إذا كانت هذه الخيارات االستراتيجية ستسفر عن 

شيء ذي معنى بالنسبة للمجتمعات األورومتوسطية.
هناك منظور آخر أكثر سياسية قد أثار توقعات كثيرة لدى 
القطاع الثقافي في بلدان البحر األبيض المتوسط. وكان قد تم 
إطالقه في 2008 بأثينا في مؤتمر اليورميد لوزراء الثقافة، 
وهو "استراتيجية اليوروميد للثقافة" والتي كان لديها الطموح 
المجتمعات  لتطلعات  وشامل  متناسق  بشكل  لالستجابة 
األورومتوسطية على المستوى الثقافي. وفي هذا اإلطار قدم 
قدرات  حول  قيّماً  إحصاًء  مستقلون  خبراء  حرره  تقرير 
القطاع الثقافي واحتياجاته، وحول القدرة االقتصادية للثقافة 
والصناعة اإلبداعية، وفي النهاية حول شروط الحوار العابر 

للثقافات في فضاء اليوروميد وصعوباته8. 
السياسة  صعيد  على  متجانسة  استراتيجية  ظهور  توقع  إن 
يبدو  الجهود  بذل  إلى  تحتاج  التي  للقطاعات  تشير  الثقافية 
مناسباً في السياق الذي خلقته انتفاضات عام 2011. وفي 
الواقع فإن فوائد الثقافة على مستوى التوظيف ال تقبل الجدال 
وهي تستطيع أن تستجيب جزئياً للحاجة الكبيرة للعمل التي 
نعرفها. من الممكن أن نتساءل إذن حول األسباب التي تفسر 

التوقف الفجائي لهذه الدينامية الواعدة التي اختفت تقريباً.

الثقافة في السياسة األوروبية الجديدة للجوار

عندما جاء عام 2011 بمساءلته الراديكالية للسياسة الواقعية 
األوروبية في البحر األبيض المتوسط، أُعلِن في بروكسل أن 
"االتحاد األوروبي ال يجب أن يكون ُمتفرجاً سلبياً" بما إن 
وذات  ومستقرة  ديمقراطية  للمتوسط  جنوبية  "ضفة  ميالد 
رفاهية وسلمية هو لمصلحتنا المشتركة"9 وخضعت السياسة 
مقاربة  إلى  بها  أفضت  لمراجعة  إذن  للجوار  األوروبية 

BouquErEl, Fanny and El hussEiny Basma. Towards a Strategy for Culture in the Mediterranean Region. Brussels 8، نوفمبر )تشرين الثاني) 2009.

9 بيان مشترك للمفوضية األوروبية والممثلة العليا لالتحاد للشؤون الخارجية واألمن COM(2011( 200 final du 8.3.2011 "شراكة من أجل الديمقراطية والرفاهية المشتركة مع جنوب البحر 

األبيض المتوسط".
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التحول  عمليات  دعم  تعزيز  على  مبنية  وهي  جديدة10. 
أو  المالية،  الوسائل  مستوى  على  سواء  الديمقراطي 
المقام  في  المحتوى  حيث  من  المسبوقة  غير  باالجراءات 
األول11. أبرز المستجدات تكمن في النبرة الموجهة للمجتمع 
المدني كفاعل أساسي في التغيير، وفي تنقل األشخاص الذي 
صار يعتبر كمركَّب ال غنى عنه في التبادالت بمنطقة البحر 

األبيض المتوسط.
لو  البسيط لإلعالن، حتى  التأثير  يتجاوز  المسار  إن تحول 
الواقعية  الطرق  تقييم  الحالي  الوقت  في  الصعب  من  كان 
للتنفيذ، وبالذات ما هي المشاركات والمشاورات المسبقة مع 

الفاعلين المعنيين، والتي تصاحب هذه اإلجراءات.
الثقافي  للبعد  إشارة  ألي  التام  الغياب  هو  المدهش  ولكن 
المؤسسة  الوثيقة  إن  الحالي.  السياق  في  الثقافة  ولدور 
مع  المشتركة  والرفاهية  الديمقراطية  أجل  من  "لشراكة 
جنوب البحر األبيض المتوسط" تتجاهل الموضوع باستثناء 
منطقة  مع  الثقافية  المبادرات  "تطوير  لضرورة  غائم  ذكر 
تم  اللذين  الجناحين  فإن  وبالطبع  المتوسط"12.  جنوب 
هما  والتنقل  المدني  المجتمع  المقدمة:  في  وضعهما 
الثقافة  قطاع  في  للفاعلين  بالنسبة  األثيران  الموضوعان 
والفنون األورومتوسطي وقد دافعوا عنهما لسنوات. ولكن 

ُمفّسر. إن  الثقافة يظل غير  بأهمية  التام لالعتراف  الغياب 
النصوص والقرارات التي تم نشرها طوال عام 2011 تبدو 
وأنها تُحِدث قطيعة جذرية مع ما كان جزًءا من مكتسبات 
في  أساسياً  عنصراً  بوصفها  الثقافة  موضوع  في  االتحاد 
السياسات العامة داخل وخارج االتحاد. إن عدم االعتراف 

هذا لهو أمر مؤسف.
وقد انتهى عام 2011 في مناخ من القلق من نتائج االنتخابات 
في عدد من دول الضفة الجنوبية. وتواجه هذه الدول خيارات 
التبادل  إن مواصلة  بمجملها.  المنطقة  التي تخص  المجتمع 
أي وقت  أكثر من  أمر ضروري  الضفتين هو  بين  الثقافي 
مضى في فضاء االعتماد المتبادل الذي هو البحر األبيض 
المتوسط. وهو ما يجر خيارات سياسية فيما يخص وسائل 
التمويل المكرسة لقطاع الثقافة، وقبل ذلك على صعيد التنقل، 
تنقل  حرية  على  تثقل  التي  المحتملة  غير  القيود  رفع  أي 
األشخاص في البحر األبيض المتوسط. األمر يتعلق بإعادة 

النظر بشكل جذري في النمط األورومتوسطي.
الدول  بين  العالقات  مركز  في  الثقافة  وضع  النهاية  وفي 
المتوسطية يعني وضع البعد اإلنساني في القلب من السياسات 
واإلسهام في إقامة عالقات متكافئة بين البلدان التي تتشارك 

في نفس القيم والتي تواجه نفس العوائق.

10 بيان مشترك COM(2011( 303 du 25.5.2011 "استراتيجية جديدة من أجل جوار في حالة تغير".

11 أنظر البرنامج األوروبي الجديد "الربيع" )SPRING) " مساعدة الشركاء في اإلصالح والنموالشامل: 350 مليون يورو لعامي 2011 و2012؛ آلية دعم المجتمع المدني، 26.4 مليون يورو 

لعام 2011، والصندوق األوروبي للديمقراطية )تحت اإلنشاء).
.COM(2011( 200 final, of 8.3.2011, page 11 12
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 )Kelley Currie(

 زميل مشارك
 ،)Project 2049 Institute( 2049 معهد مشروع 

 )Arlington( آرلينغتون

وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  تجتاح  الثورة  كانت  بينما 
أفريقيا في عام 2011، كان مسار اإلصالح الديمقراطي في 
آسيا أيضاً يمر بمرحلة تغيّر. وفي حين كانت مصادر التغيير 
في المنطقة باألساس داخلية المنشأ، فإن األحداث في الشرق 
هذه  من  أياً  تشهد  فلم  مدهشة.  تأثيرات  إلى  أدت  قد  األدنى 
البلدان انتفاضات على غرار الربيع العربي، ولكن السياسة 
والصور وتكتيكات وتداعيات الربيع العربي قد تردد صداها 
في هذه السياقات. في دراسة ألثر الربيع العربي في آسيا، 
بلدان  ثالثة  على  تأثيره  خاص  بشكل  المقالة  هذه  تتناول 
– الصين وبورما وماليزيا – وتقدم بعض المالحظات العامة 
خبرت  الثالثة  البلدان  هذه  أن  وحيث  ككل.  المنطقة  على 
حركة سياسية داخلية تشكلت إلى حد ما بسبب األحداث في 
اختبار  كيفية  لمحة مفيدة عن  الشرق األوسط، فهي تعطينا 

المنطقة آثار الربيع العربي.

الصين: قمع في الداخل ومرونة في الخارج

مثّل الربيع العربي تحديات خاصة أمام الحكومة الصينية في 
التي  الخصائص  بعض  الصين  وتشاطر  والخارج.  الداخل 
العام  في  األوسط  الشرق  منطقة  عبر  االنتفاضات  حفزت 
الماضي: ثقافة سياسية استبدادية، والفساد المستشري وحكم 
النخبة والمحسوبية، وتزايد الالمساواة االقتصادية؛ وارتفاع 
الحضرية  المناطق  في  الشباب  بين  سيما  ال  الطموحات، 
المتعلمة الذين يكافحون من أجل تحقيقها. في الوقت نفسه، 
الحكمة التقليدية هي أن القيادة الصينية قد نجحت في مواجهة 

النمو االقتصادي القوي  التحديات من خالل مزيج من  هذه 
استبدادية  تكنوقراطية  سلطة  من  بدعم  القومية،  والنزعة 
فعالة. وقد منح النمو االقتصادي وال يزال يمنح النظام متكأ 
أساسياً. وكانت السلطات المركزية فعالة بشكل ملحوظ في 
توجيه السخط الشعبي تجاه السلطات المحلية، بحيث ال يربط 
الشعب الصيني مظالمه اليومية حول الفساد والخروج على 
األساسي.  السياسي  النظام  مع  اإلنصاف  وعدم  القانون 
تشخيص  من  التقليل  القادة  لكبار  المنتظم  التناوب  ويساعد 
االستبداد. وبقدر ما يمكن أن تكون الرقابة مزعجة، بقدر ما 

تكون متطورة للغاية.
رغم النجاح البادي على الصين، فإن شرعية القيادة الصينية 
فبعد دعوات   .(Mao( ماو منذ  تتقلص  برحت  ما  ذلك  مع 
مجهولة على اإلنترنت للصينيين إلطالق احتجاجات "ثورة 
السلطات  وسعت   ،2011 )شباط)  فبراير  في  الياسمين" 
حملتها المستمرة على المعارضة. وعزز الربيع العربي درساً 
تعلمته الصين من تجربتها الوافرة باالحتجاجات: الحاجة إلى 
قمع االحتجاجات قبل أن تكتسب اجتذاباً أوسع نطاقاً. وهكذا 
كرست السلطات الصينية موارد كبيرة لقطاع األمن الداخلي 
إن  المتاعب.  مواجهة  على  القدرة  تمتلك  أنها  من  للتأكد 
والفنانين  للمنشقين  القاسية  والمعاملة  المستمرة  االعتقاالت 
المتزايدة في  الناشطين، والصعوبة  والمحامين وغيرهم من 
التعامل مع االحتجاجات غير السياسية على مدى عام 2011، 
غذت تصوراً بأن الحزب – الدولة كان في صراع مع تكلفة 
إدارة هذه التحديات. وأجبرت اإلقالة المفاجئة لعضو المكتب 
 Bo( السياسي للحركة الماوية الجديدة الشعبوية، بو شيالي
المراقبين  من  العديد   2012 )آذار)  مارس  في   ،(Xilai
للصين على التساؤل عن افتراضات بشأن االستقرار الداخلي 
وتماسك النخبة الحاكمة. وبينما يناضل الحزب-الدولة إلعادة 
في  الجامح  النمو  وإبطاء  الصيني  االقتصاد  في  التوازن 

العملية، تتزايد الضغوط الداخلية على النظام.
– مثل  ألنها  نظراً  تعقيداً  الصينية  السلطات  مهمة  تزداد 
نظرائها الشرق أوسطيين – تعمل في عالم مترابط. فالمناطق 

الثقافة والمجتمع | الحوار الثقافي

آسيا والربيع العربي
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الحضرية في الصين لديها مستوى عال من انتشار اإلنترنت 
واتصاالت الهاتف المحمول، والهواتف الذكية كان لها أثر 
تشاركها  يمكن  التي  المعلومات  من  النوع  هذا  على  ثوري 
على الصعيد الوطني في لحظة. يلجأ مستخدمو اإلنترنت في 
التقنية  وخبرتهم  الذكية  التعبيرات  استخدام  إلى  الصين 
للمحاكاة الساخرة وفضح فساد وضعف القيادة الصينية على 
 Sina( وايبو"  "سينا  مثل  الصغيرة  الصينية  المدونات 
Weibo)، وغيرها من منافذ اإلنترنت. ولم تفلح المتطلبات 
على  بأن  والقاضية   ،2011 في  أعلنت  التي  الجديدة 
باحتواء  الحقيقية،  أسمائهم  تحت  التسجيل  المستخدمين 
الجمهور  فعل  اإلنترنت. وكان رد  الصاخب على  الخطاب 
يوليو  في  القاتل  السرعة  فائق  القطار  تحطم  حادث  على 
المسؤولة  الطبقة  )تموز) 2011 عاصفة من اإلحباط ضد 
الرسمية األنانية والتكاليف غير  الفاسدة والمستبدة والرقابة 

المدروسة لنموذج التنمية االقتصادية في الصين1.
وأظهر المواطنون الصينيون رغبة متزايدة في الوقوف في 
بين  العام  نهاية  وقفة  المثال،  سبيل  فعلى  السلطات.  وجه 
انفالت  بعد   (Wukan( "ووكان"  قرية  وسكان  السلطات 
نزاع بشأن حقوق األراضي من عقاله2. وقد استخدم قرويو 
الدخول  من  السلطات  لمنع  العنيفة  غير  المقاومة  "ووكان" 
إلى القرية، مبدين حالة من الوعي بوسائل اإلعالم والحقوق 
أفقدت الحكومة توازنها. ولم يكن "حصار ووكان" إال مثااًل 
على عدد المواجهات العامة المتزايد بين السكان والسلطات 
نوعية  وكانت  الصين.  أنحاء  جميع  في  يومياً  تجري  التي 
الردود االرتجالية من قبل القيادة تشير إلى درجة عدم اليقين 

حول كيفية التعامل مع هذه التحديات.
مراراً  العربي  الربيع  أحداث  تعارضت  دولي،  منظور  من 
وتكراراً مع نهج السياسة الخارجية للصين. ففي حين كانت 
عناصر المحافظة للسياسة الخارجية الصينية أحياناً خرقاء 
التي  المقابلة  الواقعية  فإن  الحراك،  فترات  مع  التعامل  في 
تتحلى بها بكين كانت تسمح بالتخلي السريع عن "األصدقاء 
أعقاب  في  مفيدين.  يعودوا  لم  أنهم  التأكد من  بعد  القدامى" 
على  بأن   (Deng Xiaoping( بينغ  شياو  دنغ  تعليمات 
وشراء  السطوع،  وإخفاء  األضواء  عن  "االبتعاد  الصين 
الوقت"، حافظت الصين على نفسها منعزلة إلى حد كبير من 
هذه المسائل، قانعة بالتواري والسماح للديمقراطيات الغربية 
ذلك،  ومع  اإليقاع.  بضبط  الفاعلين  اإلقليمين  والالعبين 
مع  صارخ  بشكل  السطوع"  "إخفاء  في  الرغبة  تعارضت 
مهددين  صيني  مواطن   38000 نحو  إنقاذ  إلى  الحاجة 

باألعمال القتالية في ليبيا. عملية اإلنقاذ الصيني كانت رائعة 
للغاية، والقت الحكومة استحساناً من قبل المواطنين، ولكنها 
أظهرت كذلك كيف أن اندماج الصين في االقتصاد العالمي 
قد أوجد مخاطر سياسة خارجية جديدة تهدد موقفها التاريخي 
بعدم التدخل. وبالمثل، فإن األجندات التنافسية ضمن السياسة 
تجار  أن  للتقارير،  وفقا  أبرزت،  قد  الصينية  الخارجية 
أن  بعد  القذافي  بنظام  اتصال  على  كانوا  الصينية  األسلحة 
فرضت األمم المتحدة حظراً بشأن األسلحة. وأيدت الصين 
على مضض حظر األمم المتحدة توريد األسلحة لليبيا تحت 
العربية – وهي  والبلدان  األفريقية  البلدان  من  كبير  ضغط 
التدخل.  بعدم  التقليدية  سياساتها  عن  بعيداً  كبيرة  خطوة 
وعندما طرح مجلس األمن القرار رقم 1973، الذي يجيز 
إنشاء منطقة حظر جوي في ليبيا، رأت الصين عمل األمم 
التصويت. وقد  النظام وامتنعت عن  لتغيير  المتحدة كغطاء 
انضمت الصين إلى روسيا لعرقلة تحرك هادف من مجلس 

األمن ضد سوريا.

مثل ليبيا، كانت بورما لفترة طويلة دولة 
منبوذة تخضع لمجموعة من العقوبات التي 

أبقتها معزولة عن الغرب الديمقراطي، ولكنها 
لم تفعل شيئا يذكر لإلضرار بالعالقات مع 

جيرانها حتى وردت تقارير أنها بصدد ابتياع 
قدرات نووية

وقد انعكست النتائج الدولية والمحلية المترتبة على مشاركة 
وسائل  تغطية  كيفية  على  أيضا  العربي  الربيع  في  الصين 
االنهيار  شّكل  األحداث.  لهذه  الصينية  الحكومية  اإلعالم 
كبيراً  تحديا  بدت مستقرة  التي  االستبدادية  السريع لألنظمة 
وطوال  بكين.  في  المتطور  الدعاية  لجهاز  بالنسبة  حتى 
األحداث المثيرة في الربيع العربي، صدرت أوامر لوسائل 
إعالم الدولة للتركيز على عمليات اإلنقاذ الصينية الناجحة 
والفوضى وخطر التدخل األجنبي التي نتجت عن االنتفاضات 
الشعبية المطالبة بالمزيد من الحرية والديمقراطية. وبالمثل 
أظهر رد الفعل الشائك في بكين تجاه الديمقراطية الوليدة في 
المخاوف من  المجاورة صعوبة متزايدة في موازنة  بورما 
إمكانية العدوى المحلية من تحرير اآلخرين سياسياً وضرورة 

الحفاظ على عالقات طيبة مع األطراف اإلقليمية الرئيسية.

 J.M. "Interrogating the Party." The Economist, 25 July 2011, www.economist.com/blogs/banyan/2011/07/chinas-high-speed-train-crash; and custEr, 1

.http://chinageeks.org/2011/07/han-han-the-derailed-country/ ,2011 (28 يوليو )تموز ,Charles "Han Han: The derailed country," China Geeks
http://online.wsj.com/article/SB100014240529702038899045771984338 ,2012 (3 فبراير )شباط ,"China’s Wukan Experiment." The Wall Street Journal 2

.83098856.html
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بورما: نهاية الشتاء 

يحتمل أن تكون التحركات في بورما نحو المزيد من الحرية 
الربيع  أحداث  سائر  مع  المساواة  قدم  على  والديمقراطية 
العربي في حجمها، حتى عند حدوثها في زي مختلف اختالفاً 
جذريا. النخبة العسكرية في بورما شرعت في عملية انتقال 
من أعلى إلى أسفل تضمنت مؤشرات ال يمكن تصورها تجاه 
على  الشخصية  الحريات  وتوسيع  الديمقراطية  المعارضة 
نطاق واسع. وفي حين كانت العوامل الداخلية هي العوامل 
الحكومة  من  القادة  استشهد  لإلصالح،  الدافعة  الرئيسية 
والمعارضة الديمقراطية بالربيع العربي كمؤثر في التغييرات 

التي حدثت في بورما.
ولدى بورما العديد من القواسم المشتركة مع البلدان المناضلة 
التي قادت الربيع العربي. وقد أخفقت في النجاح رغم تقدم 
الطبيعية،  بورما  مزايا  إلى  تفتقر  التي  المجاورة،  البلدان 
باضطراد نحو معدل الدخل المتوسط. مثل ليبيا، كانت بورما 
لفترة طويلة دولة منبوذة تخضع لمجموعة من العقوبات التي 
أبقتها معزولة عن الغرب الديمقراطي، ولكنها لم تفعل شيئا 
تقارير  بالعالقات مع جيرانها حتى وردت  يذكر لإلضرار 
أنها بصدد ابتياع قدرات نووية3. وكان ال كم القمعي الفظ 
الجاني الرئيسي في جريمة عزلة وبؤس بورما، لكن وفرة 
الكريمة  واألحجار  الغاز  ذلك  في  بما  الطبيعية،  الموارد 
وخشب التيك، ضمنت للنخبة الحاكمة عدم الحرمان الناجم 
النظام، في  الفادح. وقد مزق  إدارتها االقتصادية  عن سوء 
الرهبان  بقيادة   2007 عام  لالحتجاجات  الوحشي  قمعه 
شرعيته.  من  القليلة  المتبقية  األشالء  بورما،  في  المبجلين 
وكان رده األولي غير الكفء على الدمار الذي سببه إعصار 
نرجس في مايو )أيار) 2008 غير مفاجئ للشعب البورمي، 
الذي لم يتوقع شيئاً سوى األسوأ من حكومته عند تلك النقطة.
ومثل مصر، أجرت بورما انتخابات تم التالعب في نتائجها 
بشكل كبير في نوفمبر )تشرين الثاني) 2010. فعندما تولت 
حكومة مدنية إسمياً في مارس )آذار) 2011، كانت التوقعات 
بأنها ستكون أكثر من مجرد قشرة شرعية الستمرار الحكم 
الرئيس  ظل  في  بورما  أن  بدا  ذلك،  من  بداًل  العسكري. 
الجنرال ثين سين )Thein Sein)، قد أطلقت نفسها على 
المحللون،  ويعتقد  واالقتصادي.  السياسي  اإلصالح  مسار 
البورميون والغربيون، أنه باندالع الربيع العربي، اعتقد ثين 
فوضوية  انتفاضات  ترى  أن  لبورما  مقدراً  كان  أنه  سين 
نحو  انتقالية  إدارة  مع  األمام  إلى  تقدمت  إذا  إال  مشابهة، 
وأصدقائهم  بورما  في  الجنراالت  أن  وقيل  الديمقراطية. 
المقربين كانوا حساسين تجاه المنطق القائل أنهم – وثرواتهم – 

انتفاضة  من  بداًل  التحول  هذا  في ظل  أماناً  أكثر  سيكونون 
شعبية غير منضبطة. وعالوة على ذلك، كان أحد المحركات 
األساسية للتغيير في بورما هو انتشار شعور عام بأنها كانت 
متأخرة عن جيرانها – الشعور الذي كان له صدى أيضا بين 
الزعيمة  حثت  وقد  التحرير.  ميدان  في  المصريين  الشباب 
 ،(Aung San Suu Kyi( الديمقراطية أونغ سان سو كيي
مع  المشتركة  العليا  بالمثل  إعجابها  عن  تعرب  فيما 
الشرق األوسط، بورما  الديمقراطيين من رفاقها في منطقة 

بأن تمضي قدماً في تحقيق انتقال سلمي.
وكما هو الحال مع التحوالت الجارية في جميع أنحاء منطقة 
األمور  تسير  أن  يمكن  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق 
بسهولة في طرق جانبية أو إلى الوراء. تستعد سوكي وحزبها 
لدخول   ،(NLD( للديمقراطية  الوطنية  الرابطة  السياسي، 
البرلمان ونقل نضالهما الديمقراطي إلى مرحلة جديدة. بيد 
في  يستمرون  البورميين  السياسيين  النشطاء  من  العديد  أن 
يكون  ال  وقد  الشعبية،  العربي  الربيع  ثورات  نموذج  تبنّي 
لديهم نفس الصبر على العمل من خالل نظام تشوبه العيوب. 
 ،2015 عام  البرلمانية  االنتخابات  موعد  يحين  أن  وإلى 
إذا كانت بورما  الفرص لرؤية ما  العديد من  سيكون هناك 
أو  االنتقالية  المرحلة  إلدارة  الحالي  مسارها  على  ستبقى 

تنحرف تجاه مسار يبدو أشبه بالربيع العربي.

ماليزيا: بين االستلهام وااللتزام

وضوحاً  األكثر  االجتماعية – السياسية  الحركة  كانت 
والمستوحاة من الربيع العربي في آسيا هي احتجاجات حركة 
انتخابات  أجل  ائتالف من  )تعني   (Bersih 2.0( بيرسيه
نظيفة ونزيهة) في ماليزيا. تشكلت حركة بيرسيه من ائتالف 
يضم منظمات المجتمع المدني الماليزية وجماعات الضغط، 
التي تعرف أيضاً باسم اللجنة من أجل انتخابات نزيهة وحرة. 
في  سلمية  احتجاجات  للمجموعة  السابق  التجسيد  نظم  وقد 
العامين 2007 و2008. وشهدت االنتخابات السابقة التي 
الحاكم،  الحزب  فقدان   2008 )آذار)  مارس  في  جرت 
الوطني  البرلمان  في  لألغلبية   ،(BN( الوطني  باريسان 
وفقدانه السيطرة على 5 مجالس محلية. عندما أعلن بيرسيه 
2.0 عن مظاهرة احتجاج كبيرة في 9 يوليو )تموز)، شنت 
حكومة رئيس الوزراء نجيب رزاق بقيادة باريسان الوطني 
حملة اعتقاالت واسعة النطاق. واستخدمت السلطات قانون 
الطوارئ  وقوانين  القسوة  شديد   (ISA( الداخلي  األمن 
تعسفي؛  بشكل  الناشطين  من  عشرات  الحتجاز  األخرى 

.www.time.com/time/world/article/0,8599,2002713,00.html ،2010 (9 يوليو )تموز ،shay, Christopher. "Is Burma’s Junta Trying to Join the Nuclear Club?" Time 3
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واستخدمت وسائل خارج نطاق القانون للحد من المشاركة 
في التظاهرات، بما في ذلك رفض منح التصاريح الالزمة؛ 
اإلعالم  وسائل  في  بيرسيه  التشهير ضد  من  موجة  وبدأت 

التي تسيطر عليها الدولة.
نحو  بتفريق  الشرطة  قامت  للمظاهرة،  السابق  اليوم  في 
50000 متظاهر باستخدام الغاز المسيل للدموع والقوة غير 
القاتلة مثل خراطيم المياه – األدلة التي تم نشرها عبر يوتيوب 
وتويتر. وقد اعتقل أكثر من 1600 شخص، وجرح اآلالف 
وقتل متظاهر بسبب القوة المفرطة على أيدي الشرطة. واتُهم 
من  السابق  في  يعتبر  كان  الذي  نجيب،  الوزراء  رئيس 

اإلصالحيين المعتدلين، بالتصرف مثل المستبدين العرب.
مع ذلك، في غضون أشهر، كان نجيب قد وعد بإصالحات 
رئيسية ، بما في ذلك: إلغاء قانون األمن الداخلي ومرسوم 
الطوارئ الذي يُساء استخدامه بشكل متكرر؛ وتخفيف القيود 
التجمع. وفي  على وسائل اإلعالم؛ ومراجعة قوانين حرية 
حين فشلت هذه الوعود اإلصالحية حتى اآلن في أن ترقى 
والمجتمع  الماليزية  المعارضة  تمكنت  التنفيذ،  موقع  إلى 
المدني من استغالل قدرتهما على دفع الحكومة ألخذ جدول 
أعمالهما بجدية واالستجابة لمطالبهما. في نفس الوقت ، مع 
العناصر  هاجمت  مصر،  في  األخيرة  األحداث  ظالل 
المحافظة من النخبة، اإلصالحيين كأدوات "للقوى األجنبية". 
محلية  كجبهة  بنفسها  لالحتفاظ  بحاجة  بيرسيه  وستكون 
ومركز رئيسي لماليزيا في انتخابات عام 2013 التي من 
المؤكد أنها ستضع التزامات نجيب باإلصالح على المحك.

التبعات على المنطقة: العالمية والربط والمسؤولية

آسيا. وقد  الديمقراطية عبر منطقة  آثار  بشكل عام، تستمر 
سنغافورة،  في  مدهشة  انتخابية  مكاسب  المعارضة  حققت 
"الناجح".  اللين  لالستبداد  معقاًل  طويلة  لفترة  كانت  التي 
وتواصل تايالندا الخضوع لعملية التحول السياسي وتواجه 
بوميبول  المحبوب  الملك  بموت  كبرى  سياسية  أزمة 
الشمالية  كوريا  حتى  تشهد  أن  ويحتمل   .(Bhumibol)
 .(Kim Jong Il( تغييرات في أعقاب وفاة كيم جونغ إيل
وسيستمر أيضاً الغضب الشعبي عبر آسيا حول قضايا مثل 
تفشي عدم المساواة والفساد وسوء اإلدارة، طالما أنها تبقى 
العالية من اإلحباط الشعبي إزاء  دون معالجة. فالمستويات 
والشفافية  المساءلة،  في  العجز  أعراض  هي  القضايا  هذه 

والمساواة والفرص في آسيا بقدر ما هي في منطقة الشرق 
الديكتاتوريات  الحال مع  أفريقيا. وكما هو  األوسط وشمال 
اآلسيويين  األوتوقراطيين  على  يتعين  العربي،  العالم  في 
التوقف عن رؤية المعارضة كسبب لالضطراب في المجتمع 
وأن يقروا، بداًل من ذلك، بأنها دليل على فشلهم في تحديث 

المشاركة السياسية الحقيقية وفتح بابها.
وفي حين لم يتضح بعد األثر الطويل األجل للربيع العربي 
والفرص  االنعكاسات  بعض  بالفعل  هناك  كانت  آسيا،  في 
الجديدة. فالمطالبة باالحترام واإلنصاف والكرامة التي كانت 
التي  القيم  تتماشى مع  العربي  الربيع  احتجاجات  من دعائم 
مجال  في  والناشطين  اآلسيوي  المدني  المجتمع  يضغط 
مدى  على  لتنفيذها  بالمنطقة  الحكومات  على  الديمقراطية 
عقود. كان يمكن لألوتقراطية اآلسيوية في السابق وسم هذه 
القيم "بالغربية" أو "األميركية"، ولكن ظهورها في صميم 
حركات احتجاج شعبية عبر منطقة الشرق األوسط وشمال 
ظهور  أتاح  ذلك،  إلى  إضافة  عالميتها.  عزز  قد  أفريقيا 
وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  الديمقراطية  الحركات 
أفريقيا فرصاً جديدة للحوار مع الديمقراطيات في آسيا. إن 
لتبادل  جيد  بشكل  مؤهلة  وتايوان  الجنوبية  وكوريا  اليابان 
الخبرات لالنتقال إلى الديمقراطية، وتوفير الدعم البرامجي 
المناضلة. وبالمثل، توجد في جنوب  العربية  للديمقراطيات 
عبر  معا  العمل  أجل  من  للبلدان  جديدة  فرص  آسيا  شرق 
على  ويتعين  بينها.  فيما  الخبرات  وتبادل  اإلقليمية  الحدود 
بالحياة، في آسيا،  المدني المنظمة والنابضة  شبكة المجتمع 
إنشاء صالت قوية بنظيراتها في الشرق األوسط. وبصفتها 
دولة ذات أغلبية مسلمة كافحت لدمج اإلسالم، الديمقراطية 
والحداثة – بينما أيضاً تكفل حماية حقوق األقليات الدينية – 
الدعم  توفير  في  رئيسياً  العباً  تكون  أن  إلندونيسيا  يمكن 

العملي للديمقراطية في بلدان مثل مصر وليبيا.
الربيع  أحداث  إنشاء  احتمال  تقدير  في  المبالغة  عدم  ينبغي 
العربي صالت جديدة مع آسيا، ولكن هناك بالتأكيد فرصة 
لتوسيع نطاق التعاون بين أولئك الذين يريدون تبادل األفكار 
والبحث عن مسار جديد نحو الحداثة يحافظ على ما هو فريد 
من نوعه ومهم عبر الثقافات المتنوعة. قد تنال آسيا نصيباً 
تتطلع  حال  في  ومزدهر.  مستقر  أوسط  شرق  في  متزايداً 
اآلخذ في  والرخاء  االستقرار  إلى  المنطقتين  كلتا  في  القادة 
الظهور من خالل السعي لتحقيق مجموعة مشتركة من القيم 
الديمقراطية، فإن هذا االعتراف يمكن أن يفتح فرصاً أكبر 

للتعاون والتقدم.
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الدين العام الخريطة أ.1 | 
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الخريطة أ.2 |  المساعدات اإلنمائية األوروبية

إعداد خاص. المصدر: قسم المعونات األوروبية للتنمية )EuropeAid)، التقرير السنوي لعام 2011.

European Commission Development Aid in the Mediterranean

المساعدات اإلنمائية (القيمة بالمليون يورو)

من 10 إلى 15 يورو

نصيب الفرد من المساعدات اإلنمائية 

أقل من 2 يورو

من 15 إلى 20 يورو

من 20 إلى 25 يورو

أكثر من 50 يورو

من 2 إلى 5 يورو

من 5 إلى 10 يورو

150 مليون 
70 مليون
10 مليون

أكبر 10 دول مستفيدة من المساعدات اإلنمائية الرسمية للمفوضية األوروبية 
(million €)(القيمة بالمليون يورو) عام 2010

  أمريكا
973.49

أفريقيا
4161.30

آسيا
1844.76

أوقيانوسيا
91.33

البحر األبيض المتوسط
1821.04

المساعدات اإلنمائية الرسمية للمفوضية األوروبية عام 2010 – المدفوعات (القيمة بالمليون يورو)

فلسطين
جمهورية الكونغو الديمقراطية

تركيا
صربيا

أفغانستان

333.29
275.00
222.84
219.05
215.20

هايتي
السودان

كوسوفو حسب القرار رقم 1244/99 
الصادر عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة

أثيوبيا
المغرب

214.62
214.55
210.89

180.20
168.70

أوروبا
1506.75

المساعدات اإلنمائية الرسمية للمفوضية األوروبية في البحر األبيض المتوسط
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الخريطة أ.3 |  استطالع رأي يوروميد )Euromed): خبراء وفاعلون بالفضاء األورومتوسطي 2011. تقييم عام للشراكة األورومتوسطية

Euromed Survey of Experts and Actors. Euro-Mediterranean Policies in the Light of the Arab Spring, IEMed, Barcelona 2012 :إعداد خاص. المصدر

1 2 3 4

4

5

6

7

8

3

أسئلة.
معدل اإلجابات تصاعديا من 0 إلى 10. 

1

2

3

4

النتائج حسب نوع مؤسسة الذين تم استطالع آرائهم

ما هو تقييمكم العام لمبادرات االتحاد األوروبي تجاه دول الجوار 
جنوب المتوسط خالل عام 2011؟ (0 مخيبة لآلمال – 10 إيجابية 

جدا)

ما هو تقييمكم العام لنتائج االتحاد من أجل المتوسط  عام 2011؟ 
(0 مخيبة لآلمال – 10 إيجابية جدا)

هل تتوقعون أن تلعب األمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط دورا أساسيا أو 
متوسطا أو دورا ال ُيذكر في التصميم المؤسساتي األورومتوسطي الجديد في 

مستقبل قريب؟ (0 دور ال ُيذكر– 10 دور أساسي)

ما هو تقييمكم العام لنتائج سياسة الجوار األوروبية خالل عام 2011؟ 
(0 مخيبة لآلمال – 10 إيجابية جدا)

مجتمع مدنيخبراء صناع السياسة

5.4

4.4

5.0

3.8 3.5
4.3

6.1
5.4

4.5
5.3

4.4
5.1

النتائج اإلجمالية للذين تم استطالع آرائهم 

دول البلقان (االتحاد من أجل المتوسط)

4.9

3.8

5.2
4.9

5.97.76.1 6.0

تركيا

4.2

5.3
4.5

4.0

إسرائيل
5.7

7.0

5.7 5.6

المشرق العربي

5.15.45.0

4.0

المغرب العربي

4.2
4.94.6

3.3

دول االتحاد األوروبي المتوسطية

4.9
5.4

4.8

3.6

باقي دول االتحاد

5.1
4.75.0

3.6
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ضاء األورومتوسطي 2011. آفاق الديمقراطية المستدامة 
E): خبراء وفاعلون بالف

urom
ed( استطالع رأي يوروميد الخريطة أ.4 | 

E
urom

ed S
urvey of E

xperts and A
ctors. E

uro-M
editerranean P

olicies in the Light of the A
rab S

pring, IE
M

ed, B
arcelona 2012 :صدر

ص. الم
إعداد خا

ف تقيمون آفاق الديمقراطية المستدامة في البلدان التالية؟
السؤال رقم 11. كي

صاعديا من 0 إلى 10 (0 مخيبة لآلمال – 10 إيجابية جدا)
ت ت

معدل اإلجابا

 

أكثر من 6

من 5.5 إلى 6

أقل من 3.5

من 5 إلى 5.5

من 4.5 إلى 5

من 3.5 إلى 4

من 4 إلى 4.5

آفاق الديمقراطية المستدامة

ف تقيمون دور االتحاد األوروبي في 
السؤال رقم 8. كي

البلدان المتوسطية الشريكة خالل "الربيع العربي"؟
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الخريطة أ.5 |  تسلسل زمني مختصر ألحداث الثورات العربية

 .(IEMed( المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط ،Med Cronos:إعداد خاص. المصدر
 www.iemed.org/dossiers/dossiers-iemed/mon-arab-i-mediterrani/onada-de-canvis-al-mon-arab/cronologia-per-paisos

ديسمبر (كانون 
األول) 2010

يناير (كانون 
الثاني) 2011

فبراير (شباط) 
2011

مارس (آذار) 
2011

أبريل (نيسان) 
2011

مايو (أيار) 
2011

يونيو (حزيران) 
2011

يوليو (تموز) 
2011

أغسطس (آب) 
2011

سبتمبر (أيلول) 
2011

أكتوبر (تشرين 
األول) 2011

نوفمبر (تشرين 
الثاني) 2011

ديسمبر (كانون 
األول) 2011

يناير (كانون 
الثاني) 2012

فبراير (شباط) 
2012

مارس (آذار) 
2012

أبريل (نيسان) 
2012

مايو (أيار) 
2012

مظاهرات عامة ضد البطالة 
والفساد في سيدي بوزيد 

امتداد الثورة إلى جميع أنحاء 
البالد. 14 يناير (كانون 

الثاني): بن علي يغادر تونس

استقال رئيس الوزراء 
الغنوشي وحل محله الباجي 
قائد السبسي. إصدار عفو 
عام عن السجناء السياسيين

الترخيص لحزب النهضة 
(اإلسالمي). حل حزب 

التجمع الدستوري 
الديمقراطي بصفة نهائية

تأجيل االنتخابات إلى شهر 
أكتوبر (تشرين األول)

إدانة بن علي 
غيابيا ألول مرة

مظاهرات ضد الحكومة 
المؤقتة بسبب بطء وتيرة 

اإلصالحات

استمرار المظاهرات 
ضد الحكومة المؤقتة

فاز حزب النهضة اإلسالمي 
بأغلبية نسبية في االنتخابات

دستور مؤقت. تعيين 
منصف المرزوقي رئيسا 

للجمهورية وحمادي 
 الجبالي رئيسا للوزراء

اندالع مظاهرات حاشدة. 
احتالل ميدان التحرير 

وقمع السلطة  للمتظاهرين

تنحى حسني مبارك عن السلطة 
في 11 فبراير (شباط). تولى 
العسكر زمام األمور في البالد

المصادقة في 19 مارس 
(آذار) على تعديل دستوري 

بعد إجراء استفتاء في 
11 مارس (آذار)

 
اعتقال مبارك ونجليه جمال 
وعالء. حل الحزب الوطني 

الديمقراطي

اندالع اشتباكات بين 
المسلمين واألقباط في 

القاهرة. مظاهرات ضد 
بطء وتيرة اإلصالحات

مظاهرات ضد بطء 
وتيرة اإلصالحات 

وقلتها

استمرار المظاهرات. 
إحداث تعديل وزاري

بدء محاكمة 
حسني مبارك

صادق المجلس العسكري 
على قانون االنتخابات 
الجديد. ارتفعت حدة 

الضغط الشعبي

وقوع اشتباكات جديدة 
بين المسلمين واألقباط 

في القاهرة

تعيين كمال الجنزوري رئيسا 
للوزراء بصفة مؤقتة. إجراء 

االنتخابات البرلمانية بين 
نوفمبر (تشرين الثاني) 
ويناير (كانون الثاني)

استمرار إجراء االنتخابات 
التي تصّدرها حزب 

الحرية والعدالة

فازت األحزاب اإلسالمية 
بأكثر من %70 من 

المقاعد البرلمانية.

قدم اإلخوان المسلمون خيرت 
الشاطر مرشحا للرئاسة، رغم 
اتخاذهم في البداية قرار عدم 

المشاركة في االنتخابات الرئاسية

استبعدت اللجنة العليا لالنتخابات عدة 
مرشحين: خيرت الشاطر (اإلخوان 

المسلمون) وعمر سليمان (نائب الرئيس 
السابق) وحازم أبو اسماعيل (حزب النور)

انطلقت في 20 فبراير 
(شباط) سلسلة مظاهرات 

تطالب بديمقراطية 
أكثر انفتاًحا

أعلن الملك في 9 مارس 
(آذار) عن تعديل 

دستوري كبير

استمرار المظاهرات 
المنظمة من ِقبل حركة 

20 فبراير (شباط)

تمت المصادقة في فاتح 
يوليو (تموز) على الدستور 

بعد إجراء استفتاء

فاز حزب العدالة والتنمية 
اإلسالمي بأغلبية نسبية 

في االنتخابات

فك حزب العدالة والتنمية 
ارتباطه بحركة 20 فبراير 

(شباط)

عّين الملك حكومة االئتالف 
بزعامة األمين العام لحزب 
العدالة والتنمية عبد اإلله 

بنكيران

مظاهرات ضد 
الظروف المعيشية 
وغياب الديمقراطية

استمرار المظاهرات التي 
واجهتها الحكومة، تارة 

بالقمع وتارة بإطالق وعود 
بتنفيذ إصالحات

أعلن بوتفليقة عن برنامج 
لإلصالحات االقتصادية 

والدستورية

عقد تيار جبهة التحرير 
الوطنية اإلصالحي اجتماعا 

حول برنامج اإلصالحات الذي 
أعَلن عنه الرئيس بوتفليقة

تم الترخيص لعشرة 
أحزاب سياسية جديدة

تمت الدعوة إلجراء 
انتخابات في 10 مايو (أيار)

قاطعت المعارضة اإلسالمية 
االنتخابات البرلمانية

مظاهرات لتحسين 
الظروف المعيشية 
واالنفتاح الديمقراطي

عّين الملك في فاتح 
فبراير (شباط) حكومة 

جديدة

استمرار المظاهرات – 
بنسبة أقل مقارنًة بدول 

عربية أخرى – رغم إعالن 
الملك عن برنامج إصالحات

إجراء عدة إصالحات 
سياسية واقتصادية

رفضت المعارضة مقترح 
تعديل قانون االنتخابات

أجرى الملك تعديال حكوميا 
بعد العديد من المظاهرات 

ضد الفساد

تمت تبرئة رئيس الوزراء، 
معروف البخيت، من تهمة 
الفساد في قضية الكازينو

صادق مجلس التعاون 
الخليجي على منح ملياري 

دوالر مساعدات لألردن

أقال الملك رئيس الوزراء 
ومدير المخابرات األردنية

استمرار المظاهرات 
في األردن

قدم رئيس الوزراء، عون الخصاونة، 
في 26 أبريل (نيسان) استقالته بسبب 

عدم إحراز أي تقدم في برنامج 
اإلصالحات. كلف الملك فايز 

الطراونة بتشكيل الحكومة الجديدة

مظاهرات ضد القذافي 
خاصة في بنغازي

أدى القمع الرهيب إلى 
حدوث مواجهات مسلحة

صادقت األمم المتحدة في 17
 مارس (آذار) على فرض حظر 

جوي. انطلقت عملية التدخل 
العسكري الدولية في 19 مارس 
(آذار). تم قصف مواقع عسكرية 

تابعة لنظام القذافي

استمرار الهجمات 
والهجمات المضادة 

من كال الطرفين

حصل ثوار المجلس الوطني 
االنتقالي على دعم المجتمع الدولي

تقدم الثوار ببطء 
نحو طرابلس

لم تبَق إال ِسرت تحت 
حكم نظام القذافي

سقوط آخر قالع القذافي 
الذي تم اعتقاله وقتله

تشكيل حكومة 
انتقالية مؤقتة

حاول المجلس الوطني 
االنتقالي فرض سيطرته على 

الميليشيات المسلحة التي 
مازالت تسيطر على عدة أحياء

مازلت الميليشيات 
المسلحة داخل البالد 

إصدار بيان دعم لالستقالل 
الذاتي في برقة. حدوث 

اضطرابات في بنغازي بسبب 
مظاهرات تدعو إلى الفيدرالية

حاول المجلس الوطني 
االنتقالي فرض سيطرته 
على الميليشيات المسلحة

تحولت المظاهرات الداعمة 
للثورة المصرية إلى مطالبات 

بالحرية السياسية

استمرار المظاهرات 
التي واجهتها السلطة 

بقمع رهيب

ارتفعت حدة القمع. 
احتل الجيش مدينة درعا

دخل الجيش مدن حمص وبانياس 
ورستان وتلكلخ والالذقية. فرض 

االتحاد األوروبي والواليات المتحدة 
األمريكة عقوبات على سوريا

أدى القمع في الشمال إلى 
نزوح السوريين نحو تركيا

استمرت المظاهرات رغم 
قمع المدن المحاصرة

ارتفعت حدة الضغط الدولي، 
في حين استفاد النظام من 
دعم سكان دمشق وحلب

ارتفعت حدة االشتباكات 
بين الجيش والمنشقين الذين 

يساندون المتظاهرين

النزاع مستمر. ارتفع عدد 
القتلى إلى أكثر من 4 آالف 

شخص

لم يفعل مراقبو الجامعة 
العربية أي شيء لوقف 
القمع، خاصة في حمص

استمرت موجة العنف. 
استعملت روسيا والصين 
حق النقض (الفيتو) ضد 

قرار مجلس األمن

دعا األسد إلى إجراء انتخابات 
تشريعية في مايو (أيار). دعم 
مجلس األمن لألمم المتحدة 
خطة السالم المقترحة من 

طرف كوفي عنان

قبلت الحكومة بخطة السالم. تم 
في 12 أبريل (نيسان) اإلعالن 
عن وقف إطالق النار، ولكن 

أعمال العنف لم تتوقف

تونس مصر المغرب الجزائر األردن ليبيا سوريا

ارتفاع حدة 
العنف السلفي

الدور األول من االنتخابات 
الرئاسية: مرور مرسي (اإلخوان 
المسلمون) وشفيق (رئيس الوزراء 

السابق) إلى الدور الثاني

تم تعيين اللجنة 
المكلفة بإصالح النظام 
القضائي في المغرب

 اعتمد البرلمان قانون
االنتخابات الجديد

تأجيل االنتخابات إلى 
غاية 7 يوليو (تموز)

فازت جبهة التحرير 
الوطنية بانتخابات 10 
مايو (أيار) على وقع 

اتهامات بالتزوير

 تتجه سوريا نحو حرب
 أهلية. مخاوف من انتقال

العدوى إلى لبنان
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الخريطة أ.6 |  االنتخابات في تونس )23 أكتوبر/ تشرين األول 2011)

 http://psephos.adam-carr.net/ Psephos Adam Carr´s Election Archive إعداد خاص. المصدر: أرشيف االنتخابات
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lection_de_l%27Assembl%C3%A9e_constituante_tunisienne_de_2011

نسبة األصوات التي حصلت عليها حركة 
النهضة حسب كل محافظة

من %30 إلى 35%

من %35 إلى 40%

من %40 إلى 45%

من %45 إلى 50%

أكثر من 50%

أقل من 25%

من %25 إلى 30%

حركة النهضة

المؤتمر من أجل الجمهورية

العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية

التكتل

الحزب الديمقراطي التقدمي

المبادرة

القطب الديمقراطي الحداثي

آفاق تونس

حزب العمال الشيوعي التونسي

أحزاب أخرى

مستقلون

المواطنون التونسيون بالخارج
فرنسا 1

فرنسا 2

إيطاليا

ألمانيا

أمريكا وباقي دول أوروبا

الدول العربية ودول أخرى
المجلس الوطني التأسيسي التونسي (2011)

المقاعد حسب كل محافظة
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تجارة الحبو الخريطة أ.7 | 

.(FA
O

صدر: منظمة األغذية والزراعة "الفاو" )
ص. الم

إعداد خا

الميزان التجاري للحبوب (القيمة بالمليون يورو)

أقل من 100

من 100 إلى 500

من 1000 إلى 2000

من 500 إلى 1000

أكثر من 2000
أقل من 0.5 مليون 

طن
من 0.5 إلى 1 مليون 

طن
 من مليون إلى 5

ماليين طن
أكثر من 5 ماليين طن

تجارة الحبوب (باألطنان)
ت البلدان المستوردة

صافي حجم واردا
 

صدرة
ت البلدان الم

صادرا
صافي حجم 

و
أقل من 100

من 100 إلى 500

من 1000 إلى 5000

من 500 إلى 1000

أكثر من 5000

سلبي
إيجابي

ت المتحدة
الواليا
صر

م
70%
14%

ت
إجمالي الواردا

 البلد الرئيسي
ب

صدر للحبو
الم

إيطاليا 
بلجيكا

54%
20%

ت
صادرا

إجمالي ال

 البلد الرئيسي المستورد
ب

للحبو

3863662 طن

700518 طن

ت
واردا

ت
صادرا

فرنسا 
إسبانيا

أوكرانيا

3644217 طن
36%
12%
12%

فرنسا 
أوكرانيا
رومانيا

13195720 طن
28%
18%
10%

هولندا
الجزائر
بلجيكا
إسبانيا

29722251 طن
14%
12%
12%
12%

فرنسا 
المجر

كندا

9663160 طن
24%
18%
9%

المجر
النمسا

كرواتيا

415867 طن
62%
14%
12%

إيطاليا 
البوسنة والهرسك 

700518 طن 
54%
20%

صربيا
المجر

كرواتيا

590115 طن
41%
36%
22%

رومانيا
البوسنة والهرسك 

مقدونيا 

2044959 طن
57%
12%
11%

صربيا
بلغاريا

175864 طن
78%
11%

روسيا
صربيا
كرواتيا

395115 طن
49%
16%
10%

بلغاريا
المجر
فرنسا 

1305797 طن
18%
17%
17%

روسيا
أوكرانيا

ألمانيا

4191038 طن
54%
10%
9%

ت المتحدة
الواليا
صر

م

3863662 طن
70%
14%

روسيا
أوكرانيا

ت المتحدة
الواليا

1756408 طن
45%
23%
15%

روسيا
ت المتحدة

الواليا
فرنسا 

6043203 طن
28%
23%
15%

روسيا
أوكرانيا

ت المتحدة
الواليا

1056170 طن
39%
26%
13%

رومانيا
فرنسا 
بلغاريا

574562 طن
31%
22%
15%

سويسرا
هولندا

ت المتحدة
الواليا

3323876 طن
40%
20%
12%

فرنسا 
كرواتيا
رومانيا

115449 طن
27%
17%
14%

أوكرانيا
روسيا

كندا

1980964 طن
54%
8%7%

فرنسا 
األرجنتين

كندا

7910257 طن
49%
12%
7%

فرنسا  
ت المتحدة

الواليا
كندا

4415087 طن
25%
21%
15%
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الخريطة أ.8 | التحويالت المالية في حوض البحر األبيض المتوسط

.(WB( إعداد خاص. المصدر: البنك الدولي

تدفقات التحويالت المالية 
الرئيسية في حوض البحر 
األبيض المتوسط 
(تقديرات 2010*)

الواليات 
المتحدة

فرنسا

إسبانيا
البرتغال

المغرب

الجزائر

تونس

مصر
السعودية

األردن

سوريا

لبنان

تركيا

البوسنة صربيا
والهرسك

اليونان

ألبانيا

إيطاليا

كرواتيا

ألمانيا

النمسا

تطور تدفقات التحويالت المالية (2000-2010) بالمليون يورو

أقل من 1%

نسبة التحويالت الواردة من إجمالي الناتج المحلي 2010 (%)

أكثر من %15من %10 إلى %15من %5 إلى %10من %2.5 إلى %5من %1 إلى 2.5%

التحويالت الصادرةالتحويالت الواردة

-
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السكان الخريطة أ.9 | 

.http://esa.un.org/unpd/w
pp/index.htm
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الخريطة أ.10 | التمدد الحضري

.World Urbanization Prospects, the 2011 Revision United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division :إعداد خاص. المصدر

أكثر من 75%

النسبة المئوية لسكان الحضر (2011)

من %45 إلى 55%

من %35 إلى 45%

من %25 إلى 35%

من %15 إلى 25%

أقل من 15%

1960

2010

2050

قرويحضري

التطور والتوقعات الخاصة بسكان الحضر في البلدان المتوسطية 
(1960-2050) حسب البلد

باريس    
القاهرة  

إسطنبول   
مدريد   
برشلونة   
روما    
ميالنو    
أثينا    
اإلسكندرية  
لشبونة   
الدار البيضاء   

أنقرة  
نابولي 

القاهرة 
إسطنبول  

باريس    
مدريد 

برشلونة   
اإلسكندرية  

أنقرة    
أثينا   

تل أبيب يافا
روما   

حلب 
الدار البيضاء

ميالنو
الجزائر
إزمير 
لشبونة 
دمشق  
نابولي 

إسطنبول 
القاهرة
باريس 
مدريد

برشلونة 
اإلسكندرية

أنقرة
حلب

تل أبيب يافا 
إزمير 

الجزائر 
أثينا 

الدار البيضاء 
دمشق 

روما
لشبونة 
ميالنو  
نابولي 
الرباط  
بيروت 
بورصا 
حمص 
أضنة 

(8.96)
(8.33)
(5.41)
(4.36)
(3.97)
(3.43)
(3.13)
(3.05)
(2.83)
(2.52)
(2.41)
(2.21)
(2.21)

(11.03)
(10.95)
(10.52)
(6.41)
(5.49)
(4.40)
(4.01)
(3.38)
(3.32)
(3.31)
(3.07)
(3.01)
(2.92)
(2.85)
(2.84)
(2.83)
(2.58)
(2.35)

(14.90)
(14.74)
(12.16)
(8.10)
(6.51)
(6.19)
(5.70)
(4.63)
(4.30)
(4.02)
(3.98)
(3.91)
(3.91)
(3.86)
(3.54)
(3.22)
(3.13)
(2.66)
(2.43)
(2.43)
(2.39)
(2.06)
(2.05)

التجمعات الحضرية في البلدان المتوسطية التي يبلغ مجموعها 2 مليون 
نسمة أو أكثر في عام 1985-2010، والتوقعات بالنسبة لعام 2025. 

(تعداد السكان بالماليين)
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التطور والتوقعات الخاصة بسكان الحضر في البلدان المتوسطية 
(1950-2050) حسب المنطقة
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الخريطة أ.11 | اإلنفاق العسكري وعمليات نقل األسلحة في البحر األبيض المتوسط

إعداد خاص. المصدر: قاعدة بيانات معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم )SIPRI) حول عمليات نقل األسلحة و قاعدة بيانات معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم حول اإلنفاق العسكري.

أكثر من 6%

اإلنفاق العسكري (% من إجمالي الناتج المحلي)

من %5 إلى 6%
من %4 إلى 5%
من %3 إلى 4%

من %2 إلى 3%

من %1.5 إلى 2%

من %1 إلى 1.5%
أقل من 1% أقل 

من 500

اإلنفاق العسكري (بماليين الدوالرات) 2010

بيانات غير متوفرة
من 500 
إلى 1000

من 1000 
إلى 2000

من 2000 
إلى 5000

من 5000 
إلى 10000

من 10000 
إلى 20000

من 20000 
إلى 50000

أكثر 
من 50000

مؤشر معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم (SIPRI)* لتوجهات قيم واردات الدول الـعشرين 
األكثر استيرادا لألسلحة خالل الفترة 2011-2007

مؤشر التوجهات بماليين الدوالرات األمريكية باألسعار الثابتة (1990)

مؤشر معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم (SIPRI) لتوجهات قيم صادرات الدول 
الـعشرين األكثر تصديرا لألسلحة خالل الفترة 2011-2007

مؤشر التوجهات بماليين الدوالرات األمريكية باألسعار الثابتة (1990)

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
اليابان
العراق
شيلي
مصر

النرويج
فنزويال

المملكة المتحدة 
ماليزيا
تركيا

السعودية
اليونان

اإلمارات 
الواليات المتحدة 

الجزائر
أستراليا

سنغافورة
الصين

باكستان
كوريا الجنوبية

الهند

0 5000        10000       15000        20000      25000      30000        35000      40000
البرازيل

بيالروسيا
النرويج
بلجيكا

جنوب أفريقيا
كوريا الجنوبية

كندا
سويسرا
أوكرانيا
السويد

إسرائيل
إيطاليا
هولندا
إسبانيا
الصين

المملكة المتحدة
فرنسا
ألمانيا
روسيا

الواليات المتحدة 

 مؤشر توجهات القيم العشر األولى لواردات األسلحة
من الدول المتوسطية 2011-2007

 مؤشر توجهات القيم العشر األولى لتجارة األسلحة
بين الدول المتوسطية 2011-2007

مؤشر التوجه المستقِبلالموّرد مؤشر التوجهالمستقِبل الموّرد

1975سنغافورةفرنسا 949اليونانفرنسا

1706النرويجإسبانيا 770المغربفرنسا

949اليونانفرنسا 628تركياإسرائيل

770المغربفرنسا 195البرتغالإسبانيا

755الصينفرنسا 137الجزائرفرنسا

736أستراليافرنسا 109مصرالجبل األسود

641اإلمارات العربية المتحدةفرنسا 103إسبانياإيطاليا

628تركياإسرائيل 83تركياإيطاليا

514كوريا الجنوبيةفرنسا 76فرنساإيطاليا

491الهندإسرائيل 72البرتغالإيطاليا

 مؤشر توجهات القيم العشر األولى لصادرات األسلحة
إلى الدول المتوسطية 2011-2007

مؤشر التوجهالمستقِبلالموّرد 

4300الجزائرروسيا

1659إسرائيلالواليات المتحدة األمريكية

1526اليونانألمانيا

1367اليونانالواليات المتحدة األمريكية

1205مصرالواليات المتحدة األمريكية

990تركياألمانيا

949اليونانفرنسا

840تركياالواليات المتحدة األمريكية

835إسبانياألمانيا

808سورياروسيا

* للسماح بمقارنة البيانات المتعلقة بشحنات مختلف أنواع األسلحة، قام معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم (SIPRI) بتطوير نظام فريد يقيس حجم عمليات النقل الدولية لألسلحة التقليدية باستخدام وحدة مشتركة: مؤشر توجه  القيم (TIV) الذي يقوم على السعر 
المعروف لتكاليف إنتاج الوحدة في مجموع األسلحة، ويهدف إلى تمثيل نقل الموارد العسكرية بدال من القيمة المالية للتحويل. وفقا لمؤشر التوجه، ال تمثل بيانات معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم أسعار البيع لعمليات نقل األسلحة. حيث تستعمل كبيانات أولية 

لحساب التوجهات في سوق األسلحة على الصعيد الدولي.
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الخريطة أ.12 |  عالقات التبادل التجاري بين الدول المتوسطية. الواردات

.(UNCTAD( إعداد خاص. المصدر: مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية

أكثر من 75%

الواردات القادمة من الدول المتوسطية (% من إجمالي الواردات)

من %65 إلى 75%

من %55 إلى 65%

من %45 إلى 55%

من %35 إلى 45%

من %25 إلى 35%

من %15 إلى 25%

أقل من 15%

ألبانيا الجزائر البوسنة والهرسككرواتيا

قبرص مصر فرنسا اليونان

إسرائيل إيطاليا األردن لبنان ليبيا مالطا

المغرب فلسطين الجبل األسودالبرتغال صربيا سلوفينيا

سوريا مقدونيا إسبانياتونس تركيا

توزيع الواردات من الدول المتوسطية 
دول االتحاد 

األوروبي المتوسطية

إسرائيل

دول المشرقدول المغرب

تركيا

دول البلقان
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الخريطة أ.13 | عالقات التبادل التجاري بين الدول المتوسطية. الصادرات

.(UNCTAD( إعداد خاص. المصدر: مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية

أكثر من 75%

الصادرات إلى الدول المتوسطية (% من إجمالي الصادرات)

من %65 إلى 75%

من %55 إلى 65%

من %45 إلى 55%

من %35 إلى 45%

من %25 إلى 35%

من %15 إلى 25%

أقل من 15%

ألبانيا الجزائر البوسنة والهرسككرواتيا

قبرص مصر فرنسا اليونان

إسرائيل إيطاليا األردن لبنان ليبيا مالطا

المغرب فلسطين الجبل األسودالبرتغال صربيا سلوفينيا

سوريا مقدونيا إسبانياتونس تركيا

توزيع الصادرات إلى الدول المتوسطية
دول االتحاد 

األوروبي المتوسطية

إسرائيل

دول المشرقدول المغرب

تركيا

دول البلقان
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الخريطة أ.14 | مؤشر الربط الجوي
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أكثر من 10%

مؤشر الربط الجوي 

من 9 إلى 10%
من 8 إلى 9%
من 7 إلى 8%

من 6 إلى 7%

من 5 إلى 6%

أقل من 5%
بيانات غير متوفرة

المطار الرئيسي 
للبلد* 

مطارات تستقبل أكثر من 5 ماليين مسافر سنويا

من 5 إلى 
7.5 ماليين

من 7.5 إلى 
10 ماليين

من 10 إلى
 15 مليون

من 15 إلى
 30 مليون

أكثر من 
30 مليون

* حسب عدد الركاب. بالنسبة للبلدان التي ال تمتلك مطارات تستقبل أكثر من 5 ماليين مسافر سنويا.
.arvis, J-F. and shEphErd, B. The Air Connectivity Index. Measuring Integration in the Global Air Transport Network :إعداد خاص. المصدر

 http://en.wikipedia.org .2011 (تقرير البحث حول السياسة 5722، إدارة التجارة الدولية، البنك الدولي، يونيو )حزيران

(Facebook( الخريطة أ.15 | الشبكات االجتماعية في حوض البحر األبيض المتوسط: فيسبوك

أكثر من 50%

(Facebook) توغل فيسبوك
(النسبة المئوية لعدد مستخدمي "فيسبوك" من مجموع السكان)

من 45 إلى 50%
من 40 إلى 45%

من 35 إلى 40%
من 30 إلى 35%
من 15 إلى 30%

أقل من 10%
بيانات غير متوفرة

أقل من
 نصف مليون

(Facebook) مستخدمو فيسبوك

10 ماليين5 ماليين1 مليون

من 10 إلى 15%

www.checkfacebook.com/و www.socialbakers.com/facebook-statistics/ :إعداد خاص. المصدر
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الخريطة أ.16 | قطاع السفر والسياحة في حوض البحر األبيض المتوسط

 www.wttc.org/research/economic-data-search-tool/ .آلية البحث عن البيانات االقتصادية ،(WTTC( إعداد خاص. المصدر: مجلس السفر والسياحة العالمي

أكثر من 30%

المساهمة اإلجمالية* لقطاع السفر والسياحة في إجمالي الناتج المحلي  (% من إجمالي الناتج المحلي)

من 20 إلى 30%
من 15 إلى 20%

من 10 إلى 15%
من 5 إلى 10%

أقل من 5%

المساهمة المباشرة وغير المباشرة لقطاع السفر والسياحة 
في سوق العمل خالل عام 2011 (%)

* تشمل المساهمة المباشرة وغير المبارشة
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الخريطة أ.17 | الحدود البحرية وحقول الغاز الرئيسية في حوض البحر المشرقي

.Flanders Marine Institute (VLIZ(; Noble Energy et SubSeaIQ .إعداد خاص. المصدر: األمم المتحدة
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داليت

نوا
ماري-ب

تنين

بيناكلس

دلفين
ميرا يام الخضيرة

غابرييال
-إسحاق

مارين

ساره

خط الوسط
النزاع 

اتفاق ثنائي

وضع الحدود البحرية في حوض البحر المشرقي
المنطقة  حدود  ترسيم  حول  وقبرص  مصر  بين  اتفاقية  توقيع   .1
(شباط)  فبراير   17 في  البلدين  بين   (EEZ) الخالصة  االقتصادية 
2003. في 2 مارس (آذار) 2004، أرسلت تركيا مذكرة إلى األمين 

العام لألمم المتحدة تؤكد فيها بأنها ال تعترف بهذه االتفاقية.
المنطقة  حدود  ترسيم  حول  وقبرص  إسرائيل  بين  اتفاقية  توقيع   .2
االقتصادية الخالصة بين البلدين في 17 ديسمبر (كانون األول) 2010. 
في 20 يونيو (حزيران) 2011، أرسل لبنان مذكرة إلى األمين العام 

لألمم المتحدة يعترض فيها على توقيع هذه االتفاقية.
3. توقيع اتفاقية بين لبنان وقبرص، في بيروت، حول ترسيم حدود المنطقة 
الثاني) 2007،  يناير (كانون  البلدين في 17  بين  الخالصة  االقتصادية 
انتظارا لتصديق البرلمان اللبناني عليها. وتشير هذه االتفاقية إلى ست نقاط 
لإلحداثيات. حيث يجوز تعديل النقطتين األولى والسادسة بعد إتمام إبرام 

االتفاقيات اإلضافية مع البلدان األخرى المعنية: إسرائيل وسوريا.
4. في 9 يوليو (تموز) 2010 و11 أكتوبر (تشرين األول) 2010، قدم 
لبنان لألمم المتحدة المعنية اإلحداثيات الجغرافية الخاصة بحدوده البحرية 
2011، أرسلت  يوليو (تموز)   12 الغربية. في   _ الجنوبية والجنوبية 
مياهها  حدود  بشأن  اقتراحا  المتحدة  لألمم  العام  األمين  إلى  إسرائيل 
اإلقليمية والمنطقة االقتصادية الخالصة. في 3 سبتمبر (أيلول) 2011، 
أرسل لبنان رسالة إلى األمين العام لألمم المتحدة يرفض فيها مقتضيات 

المقترح اإلسرائيلي.
بها)  المصرح  (غير  الخالصة  االقتصادية  المنطقة  حدود  ترسيم  تم   .5
أكروتيري  في  البريطانية  العسكرية  والقواعد  قبرص  بين  اإلفتراضية 
زيوريخ  اتفاقيات  بموجب   (Dhekelia) ودكليا   (Akrotiri)
(Zurich) التي ُوقعت في لندن (11 و19 فبراير/شباط 1959) بين 
قبرص واليونان وتركيا والمملكة المتحدة، والتي تشمل معاهدة اإلنشاء 
ومعاهدة الضمان وكذا معاهدة التحالف. حيث دخلت االتفاقيات واستقالل 
قبرص عن المملكة المتحدة حيز التنفيذ في 16 أغسطس (آب) 1960.

حقول الغاز الرئيسية في حوض البحر المشرقي
تقديرات 

احتياطي الغاز 
من 5 إلى 8 تريليون قدم 

مكعب (من 142 إلى 
227 مليار متر مكعب)

من 17 إلى 21 ت.ق.م 
(481.1 – 594 م.م.م) 

من 5 إلى 8.4 ت.ق.م 
(141.5– 237.7 م.م.م)

0.5 ت.ق.م 
(481.1 – 594 م.م.م)

0.04 ت.ق.م 
(1.3 م.م.م)

0.0.97 ت.ق.م (27.52 
م.م.م) يتوقع أن ينضب في 

ديسمبر/ كانون األول 2012

0.04 ت.ق.م (1.3 م.م.م)

1.2 ت.ق.م 
(33.96 م.م.م)
2.87 ت.ق.م 
(81.3 م.م.م)
0.23 ت.ق.م 

(6.5 م.م.م)
1.4 ت.ق.م 

(39.62 م.م.م)
1.4- 1.8 ت.ق.م 

(39.62 – 50.94 م.م.م)
1.4 ت.ق.م 

(39.62 م.م.م)

االكتشافات

ديسمبر/كانون 
األول 2011

يونيو/
حزيران 2010

يناير/كانون 
الثاني 2009

مارس/
آذار 2009

يونيو/
حزيران 1999

فبراير/
شباط 2000

مارس/
آذار 2012

يناير/كانون 
الثاني 2009 

يناير/كانون 
الثاني 2009

نوفمبر/تشرين 
الثاني 2012

ديسمبر/كانون 
 األول2011

ديسمبر/كانون 
األول2011

2000

انطالق اإلنتاج

2017-2015

2018-2015

أبريل/نيسان 2013

2014-2013

يونيو/حزيران 
 2012

 2004

يوليو/تموز 2012

غ/م

غ/م

2016-2015

غ/م

نهاية 2012

غ/م

حقوق التنقيب للشركاء

التي أطلقتها  التنقيب  الثانية من تراخيص  للسلسلة  المناقصة  %70). (مازالت  نوبل إنرجي (شركة مشغلة 
قبرص، في مايو/أيار 2012، مفتوحة)

أفنير (%22.67)، ديليك دريلينغ (%22.67)، راتيو ويل إكسبلورايشن (%15)، نوبل إنرجي (شركة 
مشغلة 39.66%)

نوبل إنرجي (شركة مشغلة %36)، إسرامكو النقب 2 (%28.75)، ديليك دريلينغ (%15.625)، أفنير 
(%15.625)، دور غاز (4%)

أفنير  النقب 2 (%28.75)، ديليك دريلينغ (15.63%)،  نوبل إنرجي (شركة مشغلة %36)، إسرامكو 
(%15.63)، دور غاز (4%)

أفنير   ،(25.5%) دريلينغ  ديليك   ،(47.059% مشغلة  (شركة  إنرجي  نوبل  مشترك:  تيثيس مشروع  يام 
(23%)، ديليك لالستثمار (4.4%)

نوبل إنرجي (شركة مشغلة %47)، ديليك دريلينغ (%26.5)، أفنير (26.5%)

ويل  راتيو   ،(27.67%) أفنير   ،(27.67%) دريلينغ  ديليك   ،(39.6% مشغلة  (شركة  إنرجي  نوبل 
إكسبلورايشن (15%)

إمانويل إنرجي (%43.78)، شركة إسرائيل المحدودة للتنمية ILDC (%5)، بلو واتر (%8.78)، مودين 
إنرجي IDB ،(19.28%) القابضة (%5)، جيوغلوبال للمصادر (شركة مشغلة 5%)

مودين إنرجي (شركة مشغلة 100%)

مودين إنرجي (شركة مشغلة %70)، أديرا إسرائيل إنرجي (%15)، برونستون إنرجي (15%)

بريتيش غاز (شركة مشغلة %60)، كونسوليدايتد كونستراكتورز (%30)، صندوق االستثمار الفلسطيني 
(10%)

الرخصة (بلوك)

12

راشيل/أميت

ماتان

ميشال

نوا

عسقالن

ألون أ

حنا

ساره وميرا

يام الخضيرة

غابرييال وإسحاق

غزة مارين
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الخريطة أ.18 | نشاط المرأة

أكثر من 55%

معدل نشاط النساء (+15) 2010

من 45 إلى 55%
من 35 إلى 45%
من 25 إلى 35%

من 15 إلى 25%

أقل من 15%

بيانات غير متوفرة

0

30

60

90

15-24 الفئات العمرية25-34

معدل نشاط النساء الشابات

.(ILO( إعداد خاص. المصدر: منظمة العمل الدولية

الخريطة أ.19 | البطالة في صفوف الشباب

أكثر من 35%

معدل البطالة في صفوف الشباب 2010*

من 25 إلى 35%

من 20 إلى 25%
من 15 إلى 25%

أقل من 15%
بيانات غير متوفرة

* األراضي الفلسطينية المحتلة وصربيا والجبل األسود وألبانيا واألردن والمغرب (2009)؛ البوسنة والهرسك 
(2008)؛ مصر ولبنان (2007)؛ الجزائر (2006)؛ تونس (2005).

10

25

40

55

اإلناث                 الذكور

معدل البطالة في صفوف الشباب (حسب الجنس)

.(ILO( إعداد خاص. المصدر: منظمة العمل الدولية
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يناير )كانون الثاني( 2011

انطلقت السنة تحت وقع موجة من الثورات ضد 
العالم العربي. في تونس،  عدد من األنظمة في 
أدت ثورة الياسمين التي اندلعت في شهر ديسمبر 
زين  نظام  سقوط  إلى   2010 األول)  )كانون 
العابدين بن علي، وسرعان ما امتدت إلى مصر. 
حول  الدولية  التحقيق  لجنة  تسببت  لبنان،  في 
حكومة  انهيار  في  الحريري  رفيق  اغتيال 
وزير  استقالة  أدت  كوسوفو،  في  االئتالف. 
الخارجية إيلير ميتا )Ilir Meta) إلى تفاقم أزمة 
الذي   (Hashim Thaçi( تقي  هاشم  حكومة 
بشأن  األوروبي  للمجلس  تحقيقا  أيضا  يواجه 
ضلوعه المحتمل في شبكة لتهريب األعضاء. كما 
ضد  االجتماعي  الغضب  أيضا  جليا  اتضح 
الحكومات في البرتغال، حيث أنيبال كافاكو سيلفا 
انتخابه  أعيد   (Aníbal Cavaco Silva)
وفي  البرتغال،  تاريخ  في  مشاركة  نسبة  بأدنى 
اليونان حيث تستمر االحتجاجات ضد اإلقتطاعات 
أدت  حيث  ألبانيا  وفي  الحكومية،  التقشفية 
االحتجاجات العنيفة ضد الحكومة إلى سقوط ثالثة 

قتلى.

البرتغال

23 يناير )كانون الثاني): أعيد انتخاب أنيبال  ▪
كافاكو سيلفا عن الحزب االشتراكي الديمقراطي 
بنسبة 52.9%  للبالد  (PSD، محافظ) رئيسا 
من األصوات، وذلك بأدنى نسبة مشاركة عرفها 

تاريخ البرتغال 46.6%. 

إسبانيا

إيتا  ▪ منظمة  أعلنت  الثاني):  )كانون  يناير   8
الباسكية عن وقف إلطالق النار مقابل التوصل 
تقرير  أساس حق  على  مبنية  نهائية  تسوية  إلى 
المصير. وقد تم تلقي هذا اإلعالن ببرود نظرا 

ألنه ال ينطوي على التخلي التام عن األسلحة.
17 يناير )كانون الثاني): تم القبض على 10  ▪

أشخاص بتهمة االنتماء إلى الجماعات المحظورة: 
وباتاسونا   (Segi( وسيغي   (Ekin( إيكين 
.(Askatasuna( وأسكاتاسونا (Batasuna)

فرنسا

جان  ▪ استقال  الثاني):  )كانون  يناير   12
ماريمبير )Jean Marimbert)، مدير وكالة 
الصحة العامة الفرنسية، تحت ضغط المعارضة 
 (Mediator( بسبب عدم سحب دواء ميدياتور
 500 بحياة  أودى  والذي   ،2009 عام  حتى 

مريض منذ عام 1976.

موناكو

باديا  ▪ خوسيه  حل  الثاني):  )كانون  يناير   1
بيانشيري  فرانك  محل   (José Badia)
وزارة  رأس  على   (Franck Biancheri)
الخارجية. 14 يناير )كانون الثاني): أكملت موناكو 
 Marco( تعديلها الحكومي بتعيين ماركو بيتشيني
بيير  وماري  لالقتصاد،  وزيراً   (Piccini
 (Marie-Pierre Gramaglia( غراماغليا 

على رأس وزارة التخطيط الحضري والبيئة. 

إيطاليا

المحكمة  ▪ أبطلت  الثاني):  )كانون  يناير   13
الشرعي"  العائق  "قانون  من  جزًءا  الدستورية 
الذي كان قد جّمد مسطرتين في ملف ميدياست 
 (Mills( وواحدة في قضية ميلز (Mediaset)
 (Silvio Berlusconi( ضد سيلفيو برلسكوني

لمنحه الحصانة من المالحقة القضائية.

مالطا

10 يناير )كانون الثاني): احتجاج مالطا على  ▪
قرار إيطاليا تقديم عروض للتنقيب عن النفط قبالة 
ولينوزا   (Pantelleria( بانتيليريا  سواحل 
(Linosa) والمبيدوزا )Lampedusa)، التي 
تدخل في إطار الجرف القاري الذي تعتبره مالطا 

جزًءا من سيادتها.

سلوفينيا

الثاني): احتجاج سلوفينيا  ▪ يناير )كانون   21
في  بما  الصيد،  لمناطق  الكرواتي  التنظيم  على 

المرتبطة  عليها  المتنازع  اإلقليمية  المياه  ذلك 
باتفاق الوساطة الدولية الحالية.

كرواتيا

السلطات  ▪ اعتقلت  الثاني):  )كانون  يناير   5
 Tihomir( بوردا  تيهومير  الكرواتي  البوسنية 
Purda)، المطلوب من ِقبل بلغراد لتورطه في 
 (Vukovar( ارتكاب جرائم حرب في فوكوفار
عام 1991. في حين نددت زغرب بإلقاء القبض 
آخرين  كرواتيا   340 تشمل  الئحة  ونشر  عليه 
مطلوبين من قبل صربيا. وكانت صربيا قد قدمت 
إلى كرواتيا قائمة من 40 إسما ال تشمل بوردا. 
29 يناير )كانون الثاني): احتج 1500 شخص 

في فوكوفار على اعتقال بوردا.
22 يناير )كانون الثاني): تظاهر الصيادون  ▪

منطقة  وإقامة  الوقود  أسعار  بخفض  للمطالبة 
اقتصادية حصرية على مساحة 23 ألف كيلومتر 
اإليطالي  الصيد  نشاط  من  "لحمايتهم  مربع 

المفرط".

البوسنة والهرسك

محكمة  ▪ حكمت  الثاني):  )كانون  يناير   20
جرائم الحرب البوسنية بالسجن لمدة 10 سنوات 
 (Sefik Alic( البوسني شفيق أليك القائد  على 
بتهمة التحريض على قتل جنود صرب كروات 

خالل "عملية العاصفة" في عام 1995.

صربيا

28 يناير )كانون الثاني): إضراب المعلمين  ▪
للمطالبة بزيادة الرواتب بنسبة 24%. 

كوسوفو حسب القرار رقم 1244 الصادر عن 
مجلس األمن لألمم المتحدة 

8 يناير )كانون الثاني): تم اإلعالن عن قرار  ▪
 (EULEX( بعثة االتحاد األوروبي في كوسوفو
 Sabit( غيشي  ثابت  ضد  اتهامات  بتوجيه 
 ،(Riza Alija( عزت  علي  ورضا   (Geci
كوسوفو،  تحرير  جيش  في  السابقين  العضوين 

التسلسل الزمني

التسلسل الزمني للصراعات واألحداث السياسية الكبرى 
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النزاع  وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب خالل 
في كوسوفو ضد المواطنين المتهمين بالتعاون مع 

صربيا. 
9 يناير )كانون الثاني): تمت إعادة االنتخابات  ▪

في ديسمبر )كانون األول) 2010 في 21 مركزا 
لالقتراع بسبب حدوث تجاوزات، وفاز الحزب 
 ،PDK( كوسوفو  في  الحاكم  الديمقراطي 

االشتراكي الديمقراطي).
المجلس  ▪ تبنى  الثاني):  )كانون  يناير   25

األوروبي تقرير مارتي )Marty) الذي يتهم رئيس 
الوزراء هاشم تاتشي تجارة األسلحة والمخدرات 
واألعضاء البشرية. في حين فتحت بعثة االتحاد 

األوروبي في كوسوفو تحقيقا بهذا الشأن.

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 
(FYROM)

18 يناير )كانون الثاني): تظاهر اآلالف من  ▪
منتجي السجائر احتجاجا على انخفاض أرباحهم، 

مما أدى إلى اندالع أعمال شغب مع الشرطة.
28 يناير )كانون الثاني): انسحبت المعارضة  ▪

من البرلمان احتجاجا على مراجعة حسابات قناة 
A1-TV العتبارها مؤامرة تستهدف هذه القناة 

التي تنتقد السلطة التنفيذية.

ألبانيا

وزير  ▪ استقال  الثاني):  )كانون  يناير   14
بعد  ميتا  إيلير  الوزراء  رئيس  ونائب  االقتصاد 
يناير   17 النفوذ.  استغالل  قضية  في  تورطه 
)كانون الثاني): تم تعيين وزير الخارجية، إدموند 
هاشيناستو )Edmond Haxhinasto)، نائباً 
لرئيس الوزراء ونائب رئيس البرلمان، نصيب 

ناكو )Nasip Naco)، وزيراً لالقتصاد.
21 يناير )كانون الثاني): ُقتل ثالثة متظاهرين  ▪

في أعمال شغب أمام مقر الحكومة. 22 يناير )كانون 
الثاني): أمرت النيابة العامة بإلقاء القبض على ستة 
من كبار قادة الحرس الجمهوري بتهمة القتل والشطط 
المواجهة بين  في استعمال السلطة. ارتفعت حدة 
الحكومة والمعارضة التي جمدت نشاط البرلمان 
بسبب نتائج االنتخابات المثيرة للجدل التي أجريت 
في يونيو )حزيران) 2009، بعد الدعوة إلى تنظيم 

مظاهرات في 26 و28 يناير )كانون الثاني).

اليونان

الهجرة،  ▪ وزير  أكد  الثاني):  )كانون  يناير   4
 ،(Christos Papoutsis( كريستوس بابوتسيس
قرار إغالق 12.5 كيلومترا من حدود بالده مع 
تركيا بعد ارتفاع عدد التسربات غير المشروعة 

.(Evros( على طول نهر إيفروس
19 يناير )كانون الثاني): قرر قطاع السكك  ▪

الحديدية والمستحضرات الدوائية وهيئة المحامين 
تنظيم إضراب ضد المقترح الحكومي القاضي بفتح 
باب المنافسة في وجه قطاعات ظلت تقليديا محدودة. 

النقل  ▪ ُعّمال  نّظم  الثاني):  )كانون  يناير   31
العام إضرابا ضد إعادة هيكلة القطاع.

تركيا

من  ▪ آالف  دخل  الثاني):  )كانون  يناير   13
المحتجين في اشتباكات مع الشرطة في عدة مدن، 
بكر  ديار  في  المحاكمة  بدء  بمناسبة  وذلك 
(Diyarbakir) ضد 151 شخصا بتهمة ارتباطهم 
اإلرهابية  الكردستاني  العمال  حزب  بمنظمة 
(PKK). 16 يناير )كانون الثاني): تسببت مظاهرة 

أخرى بمدينة إسطنبول في اندالع اشتباكات. 
الثاني): تناولت الصحافة  ▪ 27 يناير )كانون 

خبر حكم المحكمة العليا بالسجن مدى الحياة على 
16 مسلحا من حزب هللا التركي، 9 منهم غيابيا، 
في  قتل  جريمة   100 حوالي  ارتكاب  بتهمة 

التسعينات.

قبرص

28 يناير )كانون الثاني): تظاهر 10 آالف  ▪
شخص في الجزء الشمالي من قبرص ضد خطة 

التقشف الحكومية.

سوريا

16 يناير )كانون الثاني): وصل إلى سوريا،  ▪
سفير  أول   ،(Robert Ford( فورد  روبرت 

للواليات المتحدة في البالد منذ عام 2005.

لبنان

الثاني): أدى انسحاب 11  ▪ 12 يناير )كانون 
وزيرا من حزب هللا وقوى أخرى في االئتالف 
الحاكم بقيادة قوى 14 آذار احتجاجا على تقرب 
إلى  الحريري من واشنطن  الوزراء سعد  رئيس 
وحلفاؤه  هللا  حزب  يتهم  حيث  الحكومة.  سقوط 
الواليات المتحدة بإحباط المبادرة السورية السعودية 
"للتخفيف من اآلثار السلبية على لبنان" جراء تحقيق 
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حول اغتيال رفيق 
الحريري. 18 يناير )كانون الثاني): قدم المدعي 
العام دانيال بلمار )Daniel Bellemare) الئحة 
االتهام التي تتهم العديد من أعضاء حزب هللا. 24 
على  المعارضة  حصلت  الثاني):  )كانون  يناير 
البرلمان لوضع رجل األعمال نجيب  أغلبية في 
ميقاتي محل سعد الحريري. أدى سقوط الحريري 
خلّف 50  الذي  الغضب"  "يوم  إلى  الدعوة  إلى 
جريحا. 28 يناير )كانون الثاني): استبَعدت الكتلة 
في  المشاركة  الحريري  برئاسة  للغرب  الموالية 

الحكومة الجديدة.

األردن

14 و21 يناير )كانون الثاني): احتج آالف  ▪
بتحسينات  مطالبين  عّمان  في  المتظاهرين 

الوزراء  رئيس  واستقالة  واقتصادية  ديمقراطية 
سمير الرفاعي. 26 يناير )كانون الثاني): وعد 
الملك عبد هللا الثاني الشعب بإصالحات. 28 يناير 
)كانون الثاني): تظاهر آالف األردنيين في عدة 
مدن. أعلنت الحكومة عن تخصيص 125 مليون 

دوالر للمساعدات االجتماعية.

مصر

1 يناير )كانون الثاني): وضع جيش اإلسالم  ▪
الفلسطيني قنبلة في كنيسة سان ماركوس وسان 
 23 مقتل  في  تسبب  مما  باإلسكندرية،  بيدرو 
مسيحيون  قام  الهجوم،  هذا  أعقاب  في  شخصا. 
اشتباكات  اندالع  إلى  أدى  مما  مسجد  باقتحام 

عنيفة.
17 يناير )كانون الثاني): أحرق مواطن نفسه  ▪

السياسية  الظروف  على  احتجاجا  البرلمان  أمام 
والمعيشية في البالد. في 25 يناير )كانون الثاني) 
قامت مظاهرات حاشدة، لم يسبق لها مثيل منذ 
الغضب"  بـ"يوم  سمي  ما  بمناسبة  عقود،  ثالثة 
قانون  وإلغاء  سياسية  بإصالحات  للمطالبة 
واتخاذ   1981 عام  منذ  به  المعمول  الطوارئ 
واألجور  والتضخم  البطالة  لمكافحة  تدابير 
اإلخوان  جماعة  الحكومة  اتهمت  المنخفضة. 
يناير   26 االضطرابات.  بتشجيع  المسلمين 
آالف  بتفريق  الشرطة  قامت  الثاني):  )كانون 
مما  التحرير،  ميدان  في  المرابطين  األشخاص 
 400 واعتقال  جريحا   150 سقوط  عن  أسفر 
تعليق  تم  الثاني):  )كانون  يناير   28 شخص. 
على  القبض  وألقي  واإلنترنت،  الهاتف  خدمات 
20 عضوا في جماعة اإلخوان المسلمين بالقاهرة 
قبل ساعات من "جمعة الغضب" في مصر. 29 
مبارك  الرئيس  أقال  الثاني):  )كانون  يناير 
الحكومة وعيّن رئيس المخابرات، عمر سليمان، 
نائبا له. 30 يناير )كانون الثاني): طلب مبارك 
القيام  شفيق،  أحمد  الجديد،  الوزراء  رئيس  من 
بإصالحات عاجلة واالجتماع بالقادة العسكريين. 

تعّهد الجيش بحماية الحق في حرية التعبير.
29 يناير )كانون الثاني): أدى وقوع مصادمات  ▪

في العريش بسيناء، بين الشرطة ومجموعات من 
البدو الذين كانوا يحتجون على ظروفهم المعيشية، 

إلى سقوط 12 قتيال.

ليبيا

16 يناير )كانون الثاني): تحولت مظاهرات  ▪
للمطالبة بإصالحات ديمقراطية إلى اشتباكات مع 

الشرطة في طرابلس وبنغازي ودرنة.

تونس

ُقتل  ▪ الثاني):  )كانون  يناير  و10  و9   8
العشرات من األشخاص في تاال والقصرين بعد 
وطالب  الشرطة  بين  شغب  أعمال  اندالع 
األول)  )كانون  ديسمبر  منذ  بدأوا  جامعيين 
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2010 موجة من االحتجاجات أطلِق عليها اسم 
ثورة الياسمين. 10 يناير )كانون الثاني): وعد 
الرئيس زين العابدين بن علي بخلق 300 ألف 
يقضي  مرسوما  الحكومة  أصدرت  وظيفة. 
بإغالق المدارس والجامعات. 11 يناير )كانون 
فرض  وتم  االشتباكات  حدة  ارتفعت  الثاني): 
حظر التجول. تمت إقالة وزير الداخلية، رفيق 
بلحاج قاسم، وأعلنت الحكومة عن اإلفراج عن 
المعتقلين في أحداث الشغب. 13 يناير )كانون 
سياسية  بتغييرات  بالقيام  الرئيس  وعد  الثاني): 
عام  النتخابات  ترشحه  عدم  وأعلن  واقتصادية 
إقالة  تمت  الثاني):  )كانون  يناير   14  .2014
زين  هرب  الطوارئ.  حالة  وإعالن  الحكومة 
العابدين بن علي إلى المملكة العربية السعودية. 
مقاليد  الغنوشي،  محمد  الوزراء،  رئيس  تولى 
زمام  الجيش  تولى  البالد.  في  المؤقتة  الرئاسة 
الثاني):  )كانون  يناير   15 البالد.  في  األمور 
أقصى المجلس الدستوري زين العابدين بن علي 
عن السلطة وعين رئيس البرلمان، فؤاد المبزع 
الغنوشي  المبزع  الرئيس  ُكلّف  مؤقتاً.  رئيساً 
بتشكيل حكومة وحدة وطنية. 18 يناير )كانون 
الثاني): استقال أربعة وزراء بسبب وجود ستة 
أعضاء من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي 
(RCD) للرئيس بن علي في الحكومة الجديدة. 
حزب  من  والغنوشي  المبزع  من  كل  انسحب 
التجمع الدستوري الديمقراطي. خالل يومي 20 
الثاني) اعتدت الشرطة في  يناير )كانون  و21 
تونس على اآلالف من المتظاهرين الذين كانوا 
يطالبون باستقالة وزراء النظام السابق. 22 يناير 
)كانون الثاني): انضمت الشرطة إلى المتظاهرين 
يناير   26 الغنوشي.  باستقالة  يطالبون  الذين 
األزهر  العدل،  وزير  أعلن  الثاني):  )كانون 
القروي الشابي، عن إصدار مذكرة توقيف دولية 
ضد الرئيس بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي. 
المرتبطين  الوزراء  استقالة  الغنوشي عن  أعلن 
بالنظام المخلوع يوم 27 يناير )كانون الثاني)، 
 (UGTT( للشغل  التونسي  العام  االتحاد  وأكد 

دعمه للحكومة الجديدة.

الجزائر

8 يناير )كانون الثاني): أعلنت الحكومة عن  ▪
خفض أسعار السلع األساسية إلخماد االحتجاجات 
التي تشهدها الجزائر منذ 5 يناير )كانون الثاني) 
و800  قتلى  خمسة  سقوط  عن  أسفرت  والتي 

جريح.
دركيان  ▪ أصيب  الثاني):  )كانون  يناير   8

بجروح في هجوم بمنطقة ساحل بوبراك. 9 يناير 
الدفاع  الثاني): توفي عضو في جماعة  )كانون 
يناير   2 يوم  إصابته  نتيجة   (GLD( الشرعي 
إلى  ينتمون  إرهابيين  برصاص  األول)  )كانون 
تنظيم القاعدة في المغرب اإلسالمي. 28 يناير 
بلدي مصرعه في  لقي حارس  الثاني):  )كانون 

هجوم إرهابي بمدينة أسي يوسف. 

من  ▪ مئات  دخل  الثاني):  )كانون  يناير   22
بالعاصمة  الشرطة  مع  اشتباكات  في  المحتجين 
من  العشرات  الشهر  طوال  أحرق  الجزائرية. 
الظروف  على  احتجاجا  أنفسهم  األشخاص 

المعيشية.
28 يناير )كانون الثاني): حكمت محكمة في  ▪

قسنطينة باإلعدام على ستة إرهابيين تابعين لتنظيم 
القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي بتهمة قتل 20 
شخصا في يونيو )حزيران) 2009 بالمنصورة.

29 يناير )كانون الثاني): اشترك 10 آالف  ▪
شخص في مظاهرة دعا إليها حزب التجمع من 
القومي   ،RCD( والديمقراطية  الثقافة  أجل 
األمازيغي) في بجاية للمطالبة بتغييرات ديمقراطية.

المغرب

شخص  ▪ حاول  الثاني):  )كانون  يناير   25
إضرام النار في نفسه بمدينة آسفي احتجاجا على 
سوء الظروف المعيشية، وهو الحادث الرابع من 
نوعه حتى اآلن هذا العام. في اليوم نفسه، أعلن 
الدولة  تمديد  الناصري،  خالد  اإلعالم،  وزير 

دعمها لمواد االستهالك األساسية.

 موريتانيا

17 يناير )كانون الثاني): أحرق رجل نفسه  ▪
أمام مجلس الشيوخ احتجاجا على سوء الظروف 

المعيشية.

االتحاد األوروبي

1 يناير )كانون الثاني): تولت المجر رئاسة  ▪
الختتام  األولوية  إعطاء  مع  األوروبي،  االتحاد 
الدائم لمنطقة  المفاوضات بشأن صندوق اإلنقاذ 
المالية  السياسات  بين  التنسيق  وتحسين  اليورو 

وتعزيز قطاعات الطاقة واالبتكار.

جامعة الدول العربية

الثاني): دعا األمين العام  ▪ 19 يناير )كانون 
الزعماء  العربية، عمرو موسى،  الدول  لجامعة 
غير  واإلحباط  "الغضب  على  للرد  العرب 
معدالت  تراجع  بسبب  لشعوبهم  المسبوقين" 

التنمية.

فبراير )شباط( 2011

األحداث،  قلب  في  إفريقيا  شمال  منطقة  التزال 
السياسية  األجندة  على  التأثير  استطاعت  حيث 
بين  الروابط  تسببت  حيث  فرنسا،  مثل  لبلدان 
تعديل  في  علي  بن  ونظام  الخارجية  وزيرة 
من  تخشى  أصبحت  التي  إيطاليا  أو  حكومي، 
التدفق الكبير للمهاجرين من المغرب العربي. في 
مصر، أدى اصطفاف الجيش إلى جانب الشعب 

إلى استقالة الرئيس حسني مبارك وبداية مرحلة 
انتقالية تحت إشراف المجلس العسكري. ثم جاء 
الدور على النظام الليبي حيث أخذت االنتفاضة 
أهلية. في كرواتيا،  كبيرة منحى حرب  بسرعة 
طالب آالف األشخاص بإجراء انتخابات مبكرة. 
الحكومة.  داخل  االستقاالت  توالت  في صربيا، 
وفي كوسوفو، أعيد انتخاب هاشم ثاتشي رئيسا 
 Behgjet( للوزراء والملياردير بهجت باكولي
Pacolli) رئيسا جديدا. بينما في تركيا، وضعت 
منظمة حزب العمال الكردستاني اإلرهابية حدا 
لوقف إطالق النار األحادي الجانب المعلن عنها 
أدت  األردن،  في   .2010 )آب)  أغسطس  في 

االحتجاجات االجتماعية إلى إقالة الحكومة.

إسبانيا

1 فبراير )شباط): حكمت المحكمة الوطنية  ▪
بالسجن لمدة ثماني سنوات على الناطقة السابقة 
أوهيانا   ،(Askatasuna( أسكاتاسونا  باسم 
أغيري )Ohiana Agirre) بسبب انضمامها 

لمنظمة إيتا )ETA) الباسكية.
الوجود حزب  ▪ إلى  فبراير )شباط): ظهر   8

سورتو )Sortu) السياسي الذي يطمح للمشاركة 
في االنتخابات المحلية الباسكية.

فرنسا

8 فبراير )شباط): اعترف رئيس الوزراء،  ▪
بأنه   ،(François Fillon( فيون  فرانسوا 
من  دعوة  على  بناء  أسوان  في  عطلة  أمضى 
الرئيس مبارك، وهو ما زاد من حدة الجدل بعد 
أن تبين أن وزيرة الشؤون الخارجية، ميشيل أليو 
أمضت   ،(Michelle Alliot-Marie( ماري 
عطلة عيد الميالد األخيرة في تونس بدعوة من 
أوساط مقربة من الرئيس زين العابدين بن علي. 
27 فبراير )شباط): قدمت أليو ماري استقالتها 
 ،(Alain Juppé( جوبيه  آالن  محلها،  ليحل 
 (Gérard Longuet( الذي خلفه جيرار لونغيه
على رأس وزارة الدفاع، في حين حل كلود جيان 
أورتفو  بريس  محل   (Claude Guéant)

(Brice Hortefeux) في وزارة الداخلية.
10 فبراير )شباط): بلغ أسبوع من احتجاجات  ▪

بتنظيم إضراب ضد نقص  القضاء ذروته  هيئة 
وسائل القضاء.

إيطاليا

3 فبراير )شباط): رفض البرلمان قانون نظام  ▪
الفيدرالية المالية المقترح من طرف حزب رابطة 
الشمال )قومي باداني وليبرالي) الذي كان يطالب 
االئتالف  في  للبقاء  كشرط  عليه  بالمصادقة 
الحكومي. في اليوم نفسه، صادق مجلس الوزراء 
على المشروع بمرسوم، ولكن رئيس الجمهورية، 
 ،(Giorgio Napolitano( جيورجيو نابوليتانو

رفض التصديق عليه.
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حالة  ▪ الحكومة  أعلنت  )شباط):  فبراير   12
الالجئين  آالف  وصول  بعد  اإلنسانية  الطوارئ 
وبانتيليريا   (Lampedusa( المبيدوزا  إلى 
(Pantelleria) في األيام الماضية قادمين من 

تونس.

مالطا

21 فبراير )شباط): هبطت طائرتان حربيتان  ▪
 La( فاليتا  في  الليبي  الجو  لسالح  تابعتان 
Valeta). حيث طلب الطياران اللجوء السياسي 

بعد رفضهما قصف بنغازي.

سلوفينيا

1 فبراير )شباط): صادق البرلمان على حق  ▪
أقليات يوغوسالفيا السابقة في تنظيمها نفسها على 

أسس عرقية والحفاظ على ثقافتها ولغتها.

كرواتيا

22 و26 و25 و28 فبراير )شباط): اندلعت  ▪
مظاهرات تطالب باستقالة الحكومة وتأميم البنوك 
مظاهرات  مع  بالتزامن  وذلك  األجور،  وزيادة 
مؤيدة لقدامى المحاربين ولصالح تيهومير بوردا 

.(Tihumir Purda)

البوسنة والهرسك

7 فبراير )شباط): بدأ ُعّمال صرب البوسنة  ▪
في قطاع السكك الحديدية إضرابا احتجاجا على 
عدم تلقيهم أجورهم كاملة خالل العامين الماضيين.

صربيا

التقدمي  ▪ الحزب  قاد  )شباط):  فبراير   5
حاشدة  مظاهرة  المحافظ)   ،SNS( الصربي 
للمطالبة بانتخابات مبكرة بسبب عدم تحقق نتائج 
ونظرا  والبطالة  األزمة  مواجهة  في  إيجابية 

للموقف الحكومي المؤيد للغرب.
23 فبراير )شباط): حكمت محكمة الجنايات  ▪

الدولية بالسجن لمدة 27 عاما على نائب وزير 
دجورجيفيتش  فالستيمير  السابق،  الداخلية 
قتل  في  لتورطه   ،(Vlastimir Djorjevic)
724 شخصا من ألبان كوسوفو وطرد 200 ألف 

آخرين خالل الصراع في كوسوفو.

كوسوفو حسب القرار رقم 1244 الصادر عن 
مجلس األمن لألمم المتحدة

الرابطة  ▪ عينت  )شباط):  فبراير   14
الليبرالية   ،LDK( لكوسوفو  الديمقراطية 
أجل  من  الجديد  التحالف  زعيم  والمحافظة) 
كوسوفو )AKR، الليبرالي)، بهجت باكولي رئيسا 
البرلمان  عين  )شباط)،  فبراير   22 في  جديدا. 
تقي  هاشم  انتخاب  وأعاد  رئيسا  باكولي  بهجت 

رئيسا للوزراء من خالل تصويت شهد مقاطعة 
المعارضة.

األوروبي  ▪ االتحاد  مدد  )شباط):  فبراير   21
 ،(Pieter Feith( فيث  بيتر  والية،  لشهرين 
المبعوث الخاص لالتحاد األوروبي في كوسوفو.

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 
(FYROM)

13 فبراير )شباط): حدثت اشتباكات بسبب  ▪
سكوبي  قلعة  في  متحف – كنيسة  لبناء  خطط 

.(Skopje)
االتحاد  ▪ زعيم  قبل  )شباط):  فبراير   21

برانكو   ،(SDSM( الديمقراطي  االشتراكي 
 ،(Branko Crvenkovski( كرفينكوفسكي 
انتخابات  إجراء  في  المتمثل  الحكومي  العرض 

مبكرة ووضع حد للمقاطعة البرلمانية السائدة. 

ألبانيا

مظاهرات  ▪ شلت  )شباط):  فبراير  و18   4
 (Tirana( جديدة ضد الحكومة الحركة في تيرانا
وليزها )Lezha) وكورتشي )Korçe) وفالونا 

.(Valona)

اليونان

9 فبراير )شباط): تحولت مظاهرة ضد اقتطاعات  ▪
في اإلنفاق الحكومي إلى اشتباكات مع الشرطة.

15 فبراير )شباط): شل إضراب وسائل النقل  ▪
مع  بالتزامن  وذلك  اليونان،  في  الحركة  العام 
مصادقة مجلس النواب على إعادة هيكلة القطاع.

23 فبراير )شباط): تم تنظيم أول إضراب عام  ▪
هذه السنة ضد خطط التقشف الحكومية. في أثينا، 
تظاهر 33 ألف شخص واندلعت أعمال الشغب.

تركيا

بين  ▪ مواجهات  حدثت  )شباط):  فبراير   15
الشرطة ومتظاهرين أكراد في 12 مدينة خالل 
االحتفال بالذكرى السنوية الثانية عشرة العتقال 

عبد هللا أوجالن.
حزب  ▪ منظمة  وضعت  )شباط):  فبراير   28

أحادية  للهدنة  حدا  اإلرهابية  الكردستاني  العمال 
الجانب المعلن عنها في 13 أغسطس )آب) 2010.

قبرص

7 فبراير )شباط): أقيمت مظاهرة في الجزء  ▪
تخفيض  على  احتجاجا  قبرص  من  الشمالي 

مساعدات أنقرة.

سوريا

2 و4 و5 فبراير )شباط): أقيمت مظاهرات  ▪
في المدن الكبرى للمطالبة بالمزيد من الحريات 

ووضع حد لقانون الطوارئ المعمول به منذ عام 
.1963

من  ▪ سنوات  ثالث  بعد  )شباط):  فبراير   9
إلى  الولوج  إمكانية  سوريا  أعادت  الحجب، 
You-( ويوتيوب   (Facebook (الفيسبوك 

.(tube
عن  ▪ الحكومة  أعلنت  )شباط):  فبراير   17

تخفيض أسعار السلع األساسية.

لبنان

أقيمت مظاهرة حاشدة  ▪ 10 فبراير )شباط): 
الوزراء  رئيس  بفرض  تتهمه  هللا  حزب  ضد 

الجديد.

األردن

االحتجاجات  ▪ أجبرت  )شباط):  فبراير   1
المتواصلة الملك عبد هللا الثاني على إقالة حكومة 
سمير الرفاعي الذي تم استبداله برئيس الوزراء 
السابق معروف البخيت. 2 فبراير )شباط): طالب 
فبراير   3 باإلستقالة.  البخيت  األردنيون  آالف 
)شباط): التزم الملك عبد هللا الثاني بتعزيز تدابير 
مكافحة الفساد وتشجيع الحوار الوطني، باإلضافة 
األولى  للمرة  المسلمين  باإلخوان  االجتماع  إلى 

منذ عشر سنوات.
قبيلة  ▪  36 زعماء  ندد  )شباط):  فبراير   6

الصالحيات  لديهم  ليس  الذين  أولئك  "بتدخل 
الدستورية في القرارات التنفيذية" ووصفوا الملكة 
على  "خطر  بأنها  فلسطيني،  أصل  من  رانيا، 

المصالح الوطنية".
24 فبراير )شباط): تظاهر 6 آالف شخص  ▪

في عماّن للمطالبة بإصالحات ديمقراطية.

مصر

المليون  ▪ "مسيرة  طالبت  )شباط):  فبراير   1
الرئيس  كلف  السلطة.  بترك  مبارك  شخص" 
المعارضة  مع  حوار  ببدء  سليمان  عمر  مبارك 
في  اشتباكات  اندلعت  االستقالة.  رفض  ولكنه 
البرلمان  علق  )شباط):  فبراير   2 اإلسكندرية. 
بشأن  شكاوى  في  النظر  إعادة  حتى  دوراته 
تجاوزات في انتخابات عام 2010. هاجم مؤيدو 
مبارك المتظاهرين المعتصمين في ميدان التحرير 
بالقاهرة ما أسفر عن مقتل ثالثة أشخاص وجرح 
فبراير )شباط): رفض محمد  آخرين. 3   639
عرض  المسلمين  اإلخوان  وجماعة  البرادعي 

مبارك للحوار.
4 فبراير )شباط): هاجم متمردون بدو مقر  ▪

)شباط):  فبراير   9 العريش.  في  األمن  قوات 
في  وأعضاء  الجيش  بين  جديدة  معارك  وقعت 
الجماعة اإلسالمية "التكفير والهجرة" بعدما تبين 
أن اإلنفجار الذي هز يوم 5 فبراير )شباط) محطة 
البدو.  المتمردون  شنه  لهجوم  نتيجة  كان  للغاز 
16 فبراير )شباط): تداولت الصحفة خبر إعطاء 
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القدس الضوء األخضر لنشر المزيد من القوات 
المصرية في سيناء لحماية اإلمداد.

6 فبراير )شباط): عرض عمر سليمان على  ▪
المعارضين الرفع من سقف الحريات ورفع حالة 
الطوارئ، ما عدا استقالة الرئيس مبارك، وهو 
ما أدى إلى انتهاء االجتماع دون التوصل إلى أي 
مبارك  الرئيس  وعد  )شباط):  فبراير   8 اتفاق. 
زيادة األجور والمعاشات. 10 فبراير )شباط): 
أكد المجلس األعلى للقوات المسلحة اصطفافه إلى 
جانب الشعب. 11 فبراير )شباط): خرج آالف 
والقاهرة.  اإلسكندرية  شوارع  إلى  المتظاهرين 
السلطة  وتفويت  مبارك  استقالة  سليمان  أعلن 
للمجلس األعلى للقوات المسلحة الذي أعلن في 
13 فبراير )شباط) حل البرلمان وتعليق الدستور 
وتشكيل لجنة لتعديله. أعلن المتظاهرون أنهم لن 
يتركوا ميدان التحرير حتى يتم تحديد موعد محدد 
قانون  وإلغاء  مدنية  إلدارة  السلطة  لتسليم 
اإلخوان  تزعم  )شباط):  فبراير   25 الطوارئ. 
المسلمون مرة أخرى "مسيرة المليون شخص" 
ضد أحمد شفيق وأعضاء النظام السابق الذين ما 
فبراير )شباط): صدر  الحكومة. 28  في  زالوا 
بمنع مبارك وعائلته من  أمر  العامة  النيابة  عن 

مغادرة مصر وتجميد أموالهم.

ليبيا

15 و16 فبراير )شباط): اندلعت احتجاجات  ▪
واسعة ضد النظام ترتب عليها اشتباكات وعدة 
اعتقاالت في بنغازي. 16 فبراير )شباط): وّقعت 
213 شخصية ليبية على عريضة تطالب باستقالة 
شخصا   24 ُقتل  )شباط):  فبراير   17 القذافي. 
خالل "يوم الغضب" الذي يحيي ذكرى وفاة 14 
معارضا في شهر فبراير )شباط) عام 2006. 
حربية  طائرات  قصفت  )شباط):  فبراير   21
سقوط  في  تسبب  مما  طرابلس  في  متظاهرين 
إلى  البالد  في  األئمة  معظم  دعا  قتيال.   250
االنتفاضة. استقال وزير العدل وممثل ليبيا لدى 
جامعة الدول العربية. 22 فبراير )شباط): استقال 
وزير الداخلية، عبد الفتاح يونس، داعيا لالنضمام 
إلى الثورة. 25 فبراير )شباط): أعلنت الحكومة 
عن زيادة األجور. أطلق مرتزقة النظام النار على 
)شباط):  فبراير  المتظاهرين في طرابلس. 26 
رقم  األممي  القرار  على  األمن  مجلس  صادق 
على  ووافق  العنف  بوقف  يطالب  الذي   1970
حظر تزويد ليبيا باألسلحة ومنع القذافي وأقربائه 
من مغادرة البالد وتجميد أصولهم في الخارج. 

استولى المتمردون على مدينة الزاوية. 

تونس

1 فبراير )شباط): تم إلقاء القبض على وزير  ▪
فبراير   2 قاسم.  بلحاج  رفيق  السابق،  الداخلية 
الوالة  من   24 والية  الحكومة  جددت  )شباط): 
وزارة  علقت  )شباط):  فبراير   6 اإلقليميين. 
الدستوري  التجمع  حزب  أنشطة  الداخلية 

سحب  تم  )شباط):  فبراير   11 الديمقراطي. 
الشرطة من الجامعات للمرة األولى منذ 30 عاما. 
15 فبراير )شباط): رفعت الحكومة حظر التجول 
السائد منذ 12 يناير )كانون الثاني)، ولكنها أبقت 
على حالة الطوارئ. دعا 28 حزبا ومنظمة إلى 
الثورة. 17  مبادئ  لحماية  إنشاء مجلس وطني 
فبراير )شباط): تم تداول خبر دخول الرئيس بن 
علي في غيبوبة بالمملكة العربية السعودية. 18 
السجناء  عن  العام  العفو  دخل  )شباط):  فبراير 
السياسيين حيز التنفيذ. 20 فبراير )شباط): طلبت 
تونس من الرياض تسليمها بن علي. 21 فبراير 
)شباط): حل مولدي الكافي محل أحمد ونيس على 
رأس وزارة الخارجية. 27 فبراير )شباط): أجبر 
االستقالة  على  الغنوشي  محمد  الشعبي  الضغط 

ليخلفه الباجي قائد السبسي. 

الجزائر

2 فبراير )شباط): أعلنت الحكومة عن رفع  ▪
فبراير  منذ  القائمة  الطوارئ  لحالة  "وشيك" 

)شباط) 1992.
6 فبراير )شباط): كشف األمن الجزائرية عن  ▪

مقتل بوريحان كمال، القيادي في تنظيم القاعدة 
ببالد المغرب اإلسالمي والمسؤول عن الهجمات 
اإلرهابية التي هزت الجزائر عام 2007 خالل 
عملية عسكرية في البويرة. كما تم إلقاء القبض 
تنظيم  إلى  ينتمون  إرهابيا   15 على  باتنة  في 
القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي، وذلك بتهمة 

التخطيط لشن هجمات في أوروبا.
7 فبراير )شباط): حاول شاب إحراق نفسه  ▪

)كانون  يناير  منتصف  منذ  بنبادة.  سيدي  في 
الثاني) بلغ عدد محاوالت االنتحار احتجاجا على 

الظروف المعيشية 20 حالة.
12 فبراير )شباط): تظاهر حوالي 3 آالف  ▪

شخص في عدة مدن، وذلك في أكبر احتجاج منذ 
10 سنوات. نشرت قوات األمن 30 ألف جندي 
فبراير   19 شخص.   400 باعتقال  وقامت 
)شباط): عاد الجيش لقمع المعارضين الذين لبوا 
التغيير  أجل  من  الوطنية  التنسيقية  دعوة 
والديمقراطية )CNCD). 28 فبراير )شباط): 
للمطالبة  بجاية  مدينة  في  الطالب  آالف  تظاهر 

بإصالحات ديمقراطية وتعليمية.

المغرب

عاطالن  ▪ أستاذان  أحرق  )شباط):  فبراير   1
عن العمل نفسيهما أمام وزارة التربية والتعليم. 
القيام بنفس  منعت الشرطة 38 أستاذا آخر من 

العملية.
9 فبراير )شباط): نُظم إضراب عام للعاملين  ▪

في القطاع العام احتجاجا على تدني األجور وعدم 
انطلق  الذي  الحوار االجتماعي  تقدم في  إحراز 

في عام 2008.
إعادة  ▪ الحكومة  أعلنت  )شباط):  فبراير   10

البطالة  من  للحد  العمل  سوق  قانون  في  النظر 

وزيادة األجور. 15 فبراير )شباط): تم تخصيص 
أكثر من 1.33 مليار يورو للحد من التضخم في 

السلع االستهالكية. 
20 فبراير )شباط): تجمع في "يوم الكرامة"  ▪

بإصالحات  للمطالبة  األشخاص  من  اآلالف 
ديمقراطية واستقالة رئيس الوزراء. وقعت أعمال 
شغب في المدن الكبرى مما أدى إلى استقالة محمد 
حزب  وعضو  اإلقليمي  المجلس  رئيس  بودرة، 
األصالة والمعاصرة )AMP) في الحسيمة يوم 
21 فبراير )شباط). كما استقال أيضا مصطفى 
الرميد من اللجنة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية 
التنفيذي )JDP) بسبب خالفات مع زعيم الحزب 
مشاركة  على  يعترض  الذي  بنكيران  اإلله  عبد 
شبيبة حزب العدالة والتنمية في االحتجاجات. 26 
فبراير )شباط): طالب آالف األشخاص بوضع 
دستور جديد في الدار البيضاء خالل مسيرة دعت 

إليها حركة 20 فبراير. 

موريتانيا

26 فبراير )شباط): طالب آالف الشباب في  ▪
واقتصادية  سياسية  بإصالحات  نواكشوط 
للعمل  "تنسيقية  تشكيل  عن  وأعلنوا  واجتماعية 

المشترك".

االتحاد األوروبي

وألمانيا  ▪ فرنسا  قدمت  )شباط):  فبراير   4
اقتراحهما بشأن ميثاق التنافسية الذي يشمل رفع 
سن التقاعد إلى 67 عاما ووجود وحدة اقتصادية 
حقيقية مع وضع نظام منسق لربط األجور وحدود 

لسقف االستدانة القومي.
4 فبراير )شباط): صادق المجلس األوروبي  ▪

على خطة العمل لسوق الطاقة الداخلية، للحد من 
االعتماد على االتحاد األوروبي.

جامعة الدول العربية

الدول  ▪ جامعة  عقدت  )شباط):  فبراير   21
العربية، بناًء على طلب من قطر، اجتماعا خاصا 
القوة من  استخدام  وإدانة  الليبية  لمناقشة األزمة 

طرف نظام القذافي.

مارس )آذار( 2011

أجبرت األزمة االقتصادية البرتغال على إجراء 
حزب  حظر  تم  إسبانيا،  في  مبكرة.  انتخابات 
إيتا  بمنظمة  الرتباطه   (Sortu( سورتو 
باالنتخابات  االشتراكي  الحزب  فاز  اإلرهابية. 
المحلية الفرنسية. في إيطاليا، ارتفعت حدة التوتر 
بجزيرة المبيدوزا. احتجاجات ضد الحكومات في 
كرواتيا والجبل األسود وألبانيا والبوسنة التي ال 
جديدة.  حكومة  لتعيين  صعوبات  تعاني  تزال 
بدء  مع  بالتزامن  تعديال حكوميا  أجرت صربيا 
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المفاوضات مع كوسوفو حيث قامت بعثة االتحاد 
السابق  الوزير  باعتقال  كوسوفو  في  األوروبي 
فاتمير ليماي )Fatmir Limaj) بتهمة ارتكاب 
جديدة  اعتقاالت  تمت  تركيا،  في  جرائم حرب. 
 (Ergenekon( في إطار مؤامرة إيرجينيكون
وارتفعت حدة التوتر في جنوب شرق البالد ذي 
تزال  ال  العربية  البلدان  في  الكردية.  األغلبية 
موجة االحتجاجات مستمرة باندالع ثورة شعبية 
في سوريا وسقوط ليبيا في حرب أهلية أدت إلى 
تدخل  وبداية   1973 رقم  األممي  القرار  تبني 
حلف شمال األطلسي. ارتفعت حدة االحتجاجات 
في كل من الجزائر واألردن وموريتانيا والمغرب 
إصالح  إجراء  عن  السادس  محمد  أعلن  حيث 
الموافقة على  دستوري واسع. في مصر، تمت 

مقترح التعديل الدستوري في استفتاء. 

البرتغال

سقراط  ▪ خوسيه  استقال  )آذار):  مارس   23
المعارضة  رفض  بعد   (José Sócrates)
يوم  في  عنها  المعلن  العام  العجز  تدابير خفض 
يوم 12  بمظاهرات حاشدة  استقبلت  والتي   11
من الشهر نفسه. 31 مارس )آذار): دعا الرئيس 
 Aníbal Cavaco( سيلفا  كافاكو  أنيبال 
يونيو  في  مبكرة  انتخابات  إجراء  إلى   (Silva

)حزيران). 

إسبانيا

العليا  ▪ المحكمة  حظرت  )آذار):  مارس   23
القومي  لليسار  الجديد  التشكيل   ، سورتو  حزب 
الباسكي، على اعتبار أن هناك أسبابا كافية للنظر 
.(Batasuna( إليه كاستمرار لحزب باتاسونا

فرنسا

االشتراكي  ▪ الحزب  فاز  )آذار):  مارس   27
اإلقليمية  االنتخابات  من  الثانية  بالجولة   (PS)
حزب  يليه  األصوات،  من   35.05% بنسبة 
بنسبة   (UMP( شعبية حركة  أجل  من  االتحاد 

%18.89 من األصوات.

إيطاليا

6 مارس )آذار): دعا وزير الداخلية، روبرتو  ▪
عمل  إلى   ،(Roberto Maroni( ماروني 
أوروبي مشترك لمواجهة التدفق الكبير للمهاجرين 
إلى المبيدوزا التي تظاهر سكانها في 20 مارس 
االتحاد  )آذار): مددت وكالة  )آذار). 25 مارس 
األوروبي لمراقبة الحدود )FRONTEX) مهمتها 

إلى شهر أغسطس )آب) في المياه اإليطالية.
على  ▪ الحكومة  صادقت  )آذار):  مارس   10

إصالح الجهاز القضائي المثير للجدل الذي يقترح 
مؤسستين  إلى  العامين  والمدعين  القضاة  تقسيم 
وينص على أن أولويات النظام القضائي يجب أن 

يحددها البرلمان، كما يحد من إمكانيات االستئناف 
من قبل المدعين العامين.

مالطا

27 مارس )آذار): وصل 535 مهاجرا إلى  ▪
مالطا قادمين من ليبيا.

كرواتيا 

آالف  ▪ تظاهر  )آذار):  مارس  و19  و17   8
االتحاد  حكومة  ضد  زغرب  في  األشخاص 
الديمقراطي الكرواتي )HDZ، المحافظ) والحزب 

 .(SDP( االشتراكي الديمقراطي المعارض
25 مارس )آذار): تم اعتقال، بويان ميلكوفيتش  ▪

الوطنية  الشركة  رئيس   ،(Bojan Mikovic)
للطاقة )INA) بتهمة الرشوة.

البوسنة والهرسك

3 مارس )آذار): تم ألقاء القبض في فيينا على  ▪
 Jovan( الجنرال البوسني السابق، يوفان ديفياك
الهجوم  المطلوب في صربيا بسبب   ،(Divjak
في سنة 1992 على قافلة للجيش اليوغوسالفي 
البوسنة  أعلنت  )آذار):  مارس   9 سراييفو.  في 

أنها ستطالب بتسليمه لها.
جمع  ▪ الذي  اللقاء  انتهى  )آذار):  مارس   14

ممثلي أحزاب البوسنة والكروات في اتحاد البوسنة 
لتشكيل  اتفاق  أي  إلى  التوصل  دون  والهرسك 
على  أشهر  خمسة  مرور  بعد  وذلك  الحكومة، 
وافقت  )آذار):  مارس   17 العامة.  االنتخابات 
الجمعية التأسيسية على تشكيل الحكومة الجديدة 
على الرغم من مقاطعة كروات البوسنة. انتُخب 
زيفكو بوديمير )Zivko BUdimir) عن الحزب 
المحافظ)   ،HSP( الحقوق  أجل  من  الكرواتي 
 (Nermin Niksic( رئيسا، ونرمين نيكسيتش
 (SDP( االشتراكي  الديموقراطي  الحزب  عن 
رئيسا للوزراء. 24 مارس )آذار): اقرت لجنة 
االنتخابات المركزية )CIK) بعدم قانونية الحكومة 
المندوبين  جميع  تعيين  من  االنتهاء  لعدم  نظراً 
الكروات. 28 مارس )آذار): ألغى الممثل السامي 
 Valentin( إنزكو  فالنتين  الدولي،  للمجتمع 

Inzko) قرار لجنة االنتخابات المركزية. 
لوكا  ▪ بانيا  في  أقيمت  )آذار):  مارس   19

على  احتجاجا  مظاهرة   (Banja Luka)
األوضاع االجتماعية واالقتصادية المتردية.

الجبل األسود

21 و30 مارس )آذار): طالبت مظاهرتان ضد  ▪
الفساد واألزمة والبطالة باستقالة رئيس الوزراء، 
إيغور لوكسيش )Igor Luksic)، والنائب العام، 
ومدير   ،(Ranka Carapic( كارابيش  رانكا 
 Veselin( فليوفيتش  فيسيلين  الشرطة، 

 .(Veljovic

صربيا

الوزراء،  ▪ رئيس  أجرى  )آذار):  مارس   6
 ،(Mirko Cvektovic( سفيكتوفيتش  ميركو 
تعديال حكوميا، حيث تولى شخصيا حقيبة المالية.

25 مارس )آذار): تظاهر 10 آالف موظف  ▪
العمل  ظروف  بتحسين  للمطالبة  بلغراد  في 

واألجور.

كوسوفو حسب القرار رقم 1244 الصادر عن 
مجلس األمن لألمم المتحدة

8 و9 مارس )آذار): انتهت المفاوضات بين  ▪
صربيا وكوسوفو تحت إشراف االتحاد األوروبي 
تقدم. 28 مارس )آذار): بدأت  دون تحقيق أي 

جولة ثانية من المفاوضات.
خبر  ▪ الصحافة  تداولت  )آذار):  مارس   17

اعتقال 11 عضوا سابقا في جيش تحرير كوسوفو 
المتهمين بارتكاب جرائم حرب خالل النزاع في 
فاتمير  السابق،  النقل  فيهم وزير  بمن  كوسوفو، 
مارس  و29   23  .(Fatmir Limaj( ليماي 

)آذار): احتجاجات ضد هذه االعتقاالت.
28 مارس )آذار): أقرت المحكمة الدستورية  ▪

 Beghjet( بعدم دستورية انتخاب بهجت باكولي
)آذار):  مارس   30 للبالد.  رئيسا   (Pacolli

استقال باكولي.

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 
 (FYROM)

على  ▪ الحكومة  صادقت  )آذار):  مارس   8
مطالب  أهم  أحد  االنتخابات،  قانون  تعديل 

المعارضة للعدول عن المقاطعة البرلمانية.

ألبانيا

15 مارس )آذار): طالب آالف المتظاهرين  ▪
في غيرديك )Gerdec) باستقالة الحكومة خالل 
عام  لألسلحة  مستودع  تفجير  ذكرى  إحياء 

2008، والذي قتل فيه 26 شخصا.
21 مارس )آذار): قدم البرلمانيون االشتراكيون  ▪

 Lulzim( دعوى ضد وزير الداخلية، لولزيم باشا
Basha)، بسبب مقتل أربعة متظاهرين خالل 
)كانون  يناير  في  للحكومة  مناهضة  احتجاجات 

الثاني).

اليونان

14 مارس )آذار): أعلن صندوق النقد الدولي  ▪
(IMF) اإلفراج عن الدفعة الرابعة بقيمة 4 مليارات 

يورو في إطار خطة إنقاذ االقتصاد اليوناني.
18 مارس )آذار): انفجرت قنبلة أمام وزارة  ▪

الشرطة  أبطلت  )آذار)،  مارس   23 الصحة. 
مفعول قنبلة أخرى في أثينا.
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3 مارس )آذار): تم اعتقال عشرة أشخاص  ▪
بشبكة  االرتباط  بتهمة  وإسطنبول  أنقرة  في 
تظاهر  )آذار):  مارس  و13   4 "إرجينيكون". 

آالف األشخاص احتجاجا على االعتقاالت.
أعضاء  ▪ من  ثالثة  ُقتل  )آذار):  مارس   15

حزب العمال الكردستاني )PKK) في سيماك، 
إعالن  منذ  الجيش  مع  مناوشة  أول  في  وذلك 
فبراير   28 في  الهدنة  نهاية  اإلرهابية  المنظمة 

)شباط). 
السالم  ▪ حزب  دعا  )آذار):  مارس   23

إلى  كردي)  قومي   ،BDP( والديمقراطية 
العصيان المدني للمطالبة بتدريس اللغة الكردية 
وتحرير السجناء وإنهاء العمليات العسكرية في 
على  للحصول  الـ 10%  عتبة  وإلغاء  كردستان 

التمثيل البرلماني.

قبرص

2 مارس )آذار): تظاهر 25 ألف قبرصي  ▪
تركي في نيقوسيا ضد االقتطاعات التركية فيما 
شمال  منطقة  إلى  الموجهة  بالمساعدات  يتعلق 

قبرص.

سوريا

20 مارس )آذار): أقال بشار األسد محافظ  ▪
درعا، فيصل كلثوم، لسوء إدارته ألعمال الشغب 
التي وقعت خالل هذا الشهر. 24 مارس )آذار): 
مناهض  اعتصام  في  شخص  ألف   20 شارك 
للحكومة بمدينة درعا. بالموازاة مع ذلك، أعلنت 
حالة  كإنهاء  مهمة"  "خطوات  عن  الحكومة 
األجور  وزيادة   1963 منذ  القائمة  الطوارئ 
ولكنه  الحكوميين،  للموظفين  الصحية  والتغطية 
رغم كل هذا تواصلت المظاهرات وأعمال الشغب 
في كل من درعا وحماة ودمشق، وامتدت في 27 

من الشهر نفسه إلى الالذقية.
29 مارس )آذار): قدمت الحكومة استقالتها. ▪

لبنان

13 مارس )آذار): تظاهر آالف من أنصار  ▪
الكتلة الموالية للغرب في بيروت لمطالبة حزب 

هللا بتسليم سالحه.
27 مارس )آذار): طالبت مظاهرة في جبيل  ▪

بإنهاء النظام الطائفي، ودعت إلى توطيد الدولة 
العلمانية وإقرار انتخابات النظام النسبي والدائرة 

الواحدة.

األردن

بين  ▪ اشتباكات  وقعت  )آذار):  مارس   24
والمتظاهرين  للنظام  لين  والموا الشرطة 
المعتصمين بميدان جمال عبد الناصر في عّمان 

السفارة  وإغالق  سياسية  بإصالحات  للمطالبة 
اآلالف  عبّر  )آذار):  مارس   25 اإلسرائيلية. 
هللا  عبد  للملك  والئهم  عن  الملكية  أنصار  من 

الثاني.
26 مارس )آذار): طالبت المعارضة باستقالة  ▪

وإصالح  البخيت،  معروف  الوزراء،  رئيس 
للحكومة  البرلمان  وتعيين  االنتخابي  القانون 
االنتخاب  طريق  عن  الوزراء  رئيس  وانتخاب 

الشعبي.
27 مارس )آذار): أعلن الملك عبد هللا الثاني  ▪

اليوم  وفي  واقتصادية.  سياسية  إصالحات  عن 
نفسه، رفض البرلمان اقتراحا للحد من صالحيات 

الملك.

مصر

3 مارس )آذار): أجبر الضغط الشعبي رئيس  ▪
ليحل  استقالته  تقديم  على  شفيق  أحمد  الوزراء 

محله عصام شرف.
وسقط  ▪ أشخاص  ُقتل 10  )آذار):  مارس   8

وذلك  بالقاهرة،  الُمقّطم  قطاع  في  جريحا   110
ومسلمين  مسيحيين  بين  اشتباكات  وقوع  نتيجة 
الذي  الحريق  على  مسيحيون  يحتج  كان  حينما 
نشب، يوم 5 مارس )آذار)، في كنيسة بحلوان.

15 مارس )آذار): حلت وزارة الداخلية جهاز  ▪
أمن الدولة.

لتعديل  ▪ استفتاء  عقد  تم  )آذار):  مارس   19
الدستور انتهى بفوز "نعم" بنسبة %77.2 من 

األصوات.
األعلى  ▪ المجلس  أصدر  )آذار):  مارس   30

للقوات المسلحة اإلعالن الدستوري الذي سيحل 
محل القانون األساسي خالل الفترة االنتقالية.

ليبيا

االتحاد  ▪ مجلس  صادق  )آذار):  مارس   10
األوروبي على فرض عقوبات جديدة تشمل تجميد 
اعترفت  أوروبا.  في  ليبية  بنوك  خمسة  أصول 
 (NTC( االنتقالي  الوطني  بالمجلس  فرنسا 

كمحاور يجمع معارضي النظام الليبي.
17 مارس )آذار): صادق مجلس األمن على  ▪

يجيز  الذي   2011/1973 رقم  األممي  القرار 
مرسوما  ويصدر  للطيران  حظر  منطقة  فرض 
يحظر تصدير األسلحة إلى ليبيا ويسمح باستخدام 

القوة لحماية المدنيين.
19 مارس )آذار): وافق االتحاد األوروبي  ▪

العربية  والجامعة  األمريكية  المتحدة  والواليات 
رقم  القرار  تنفيذ  على  اإلفريقي  واالتحاد 
2011/1973. بدأت في اليوم نفسه عملية "فجر 
في 20  الليبي،  الجيش  أجبرت  التي  األوديسة" 
المفروض  الحصاره  رفع  على  )آذار)،  مارس 

على بنغازي.
21 مارس )آذار): قررت منظمة حلف شمال  ▪

األطلسي تطبيق حظر األسلحة المفروض على 
ليبيا اعتبارا من 25 مارس )آذار).

29 مارس )آذار): اتفق 36 بلدا و5 منظمات  ▪
تواُصل  مجموعة  تشكيل  على  لندن  في  دولية 

خاصة بليبيا. 
الخارجية  ▪ وزير  وصل  )آذار):  مارس   30

الليبي، موسى كوسا، إلى المملكة المتحدة بعد أن 
قدم استقالته من منصبه.

30 مارس )آذار): تولت منظمة حلف شمال  ▪
األطلسي قيادة عملية "فجر األوديسة".

تونس

1 مارس )آذار): استقال وزير التعليم العالي  ▪
ووزير  إبراهيم،  أحمد  التجديد،  حزب  وزعيم 
ووزير  الشابي،  نجيب  أحمد  المحلية،  التنمية 
إلياس  واالقتصادية،  االجتماعية  اإلصالحات 
العالي،  التعليم  لشؤون  الدولة  وكاتبة  الجويني، 
فوزية الشرفي، وكاتب الدولة لشؤون الصناعة 

والتكنولوجيا، سامي الزاوي.
الداخلية  ▪ وزارة  أعطت  )آذار):  مارس   1

الضوء األخضر لحركة النهضة اإلسالمية التي 
يتزعمها، راشد الغنوشي، الذي عاد يوم 30 يناير 

)كانون الثاني) من منفاه في لندن.
7 مارس )آذار): َعيّن الرئيس المؤقت ثالث  ▪

حكومة انتقالية منذ سقوط نظام الرئيس بن علي، 
بتنصيب الباجي قائد السبسي رئيسا للوزراء.

السياسية  ▪ الشرطة  تم حل  )آذار):  مارس   7
للرئيس بن علي. 

24 و25 مارس )آذار): وقعت أعمال شغب  ▪
من  اآلالف  طالب  عندما  بوزيد  سيدي  في 
األشخاص بفصل الموظفين األعضاء في حزب 

التجمع الدستوري الديمقراطي.
السيد محل  ▪ الحبيب  )آذار): حل  28 مارس 

فرحات الراجحي على رأس وزارة الداخلية.

الجزائر

1 مارس )آذار): تظاهر 5 آالف طالب في  ▪
تيزي وزو مطالبين بتغييرات ديمقراطية وتعديل 

النظام التعليمي.
7 مارس )آذار): دخل 7 آالف حارس بلدي  ▪

كانوا يحتجون على نظام الرواتب وضد اإلعالن 
عن خفض عدد القوات في مواجهات مع الشرطة 

في الجزائر العاصمة.
أحبطت  ▪ )آذار):  مارس  و26  و19   12

الشرطة مسيرات في الجزائر العاصمة نظمتها 
التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية 

للمطالبة بإصالحات ديمقراطية.
13 مارس )آذار): انسحب التجمع من أجل  ▪

الثقافة والديمقراطية والجبهة الوطنية الجزائرية 
من الجلسة البرلمانية التي كان يناقش فيها رفع 
حالة الطوارئ للمطالبة بحرية التظاهر والمصادقة 

على القوانين بعد موافقة البرلمان عليها.
23 و24 مارس )آذار): وقعت أعمال شغب  ▪

بين الشرطة ومتظاهرين كانوا يحتجون على أزمة 
السكن في واد قريش وباب الواد بالجزائر العاصمة.
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6 مارس )آذار): تظاهرت حركة 20 فبراير  ▪
بإصالحات  للمطالبة  الكبرى  المدن  في  )شباط) 
الملك محمد  )آذار): أعلن  ديمقراطية. 9 مارس 
السادس عن إجراء إصالح دستوري يتضمن تعزيز 
دور البرلمان ورئيس الوزراء واألحزاب ووضع 
خطة للجهوية تشمل الصحراء الغربية. 20 مارس 
)آذار): نظمت حركة 20 فبراير )شباط) المزيد 
من االحتجاجات تتهم فيها اللجنة المكلَّفة بدراسة 

التعديل الدستوري بعدم تمثيلها للشعب.
في  ▪ أشخاص  ثالثة  ُقتل  )آذار):  مارس   15

الشرطة  بين  خريبكة  في  وقعت  شغب  أعمال 
سياسة  على   2009 عام  منذ  يحتجون  وعمال 
المكتب الشريف  ينتهجها  التي  التسريح والتعاقد 

للفوسفاط.
24 مارس )آذار): بدأت المؤسسة المستقلة  ▪

لديوان المظالم الجديدة نشاطها لتنضاف إلى إنشاء 
مارس   3 في  اإلنسان  لحقوق  الوطني  المجلس 

)آذار).

موريتانيا

الموريتانيين  ▪ آالف  )آذار): طالب  مارس   1
واتخاذ  دستورية  بإصالحات  نواكشوط  في 
والقبلية  والبطالة  التضخم  ضد  إجراءات 
والعبودية. 8 و11 و18 مارس )آذار): نظمت 
للمطالبة  احتجاجات  المشترك  العمل  تنسيقية 

باستقالة الحكومة.

االتحاد األوروبي

25 مارس )آذار): صادق المجلس األوروبي  ▪
على تعديل معاهدة لشبونة إلنشاء صندوق إنقاذ 
أوروبي دائم بقيمة 700 مليار يورو اعتبارا من 
الطلب  اإلجراء  هذا  ويتضمن   .2013 عام 
الفرنسي األلماني المتمثل في "ميثاق االستقرار". 
تظاهر آالف المتظاهرين في بروكسل احتجاجا 

على إصالحات خفض اإلنفاق العام.

جامعة الدول العربية

2 مارس )آذار): تدرس جامعة الدول العربية  ▪
إلى  مصري – جزائري  وفد  إرسال  إمكانية 
للسلطة  القذافي  ترك  على  للتفاوض  طرابلس 
وأجلت حتى 15 مايو )أيار) قمة رؤساء الدول 

التي ستسلم فيها ليبيا الرئاسة للعراق.
12 مارس )آذار): أيدت جامعة الدول العربية  ▪

إقامة األمم المتحدة منطقة حظر جوي في ليبيا.

أبريل )نيسان( 2011

تفاقمت األزمة االقتصادية في االتحاد األوروبي 
في  البالد.  اقتصاد  إلنقاذ  خطة  البرتغال  بطلب 

كبديل  بيلدو  حزب  القومي  اليسار  قّدم  إسبانيا، 
تمت  إيطاليا  في  سورتو.  المحظور  للحزب 
المصادقة على القانون المثير للجدل الذي يقلص 
اآلجال اإلجرائية. حضرت كرواتيا الحكم على 
ِقبل  من   (Ante Gotovina( غوتوفينا  أنتي 
السابقة  ليوغوسالفيا  الدولية  الجنائية  المحكمة 
تواجهان  وصربيا  ألبانيا  مازالت   .(ICTY)
تم  في كوسوفو،  للحكومة.  مناهضة  احتجاجات 
 (Atifete Jahgara( جهغارا  أتيفيتي  تعيين 
رئيسة للبالد بعد استقالة بهجت باكولي. في ليبيا، 
على الرغم من التدخل الدولي، أجبر نظام القذافي 
المتمردين على التراجع، في حين تقوم الحكومة 
وإعالنات  العنيف  القمع  بين  بالجمع  في سوريا 
كافة  في  المنتشرة  االحتجاجات  إزاء  إصالحية 
أرجاء البالد ضد نظام بشار األسد، خاصة في 
المسيرات الحاشدة بعد صالة الجمعة. في مصر، 
تم وضع مبارك قيد اإلقامة الجبرية. في تونس، 
بن  العابدين  لزين  تهم  عدة  العام  النيابة  وجهت 

علي.

البرتغال

6 أبريل )نيسان): طلبت البرتغال من االتحاد  ▪
األوروبي إنقاذ اقتصادها )80 مليار يورو). 18 
أبريل )نيسان): انطلقت المفاوضات مع المفوضية 
األوروبية والبنك المركزي األوروبي وصندوق 

النقد الدولي.

إسبانيا

االئتالف  ▪ تقديم  تم  )نيسان):  أبريل   3
االنفصالي الباسكي بيلدو للمنافسة في االنتخابات 
أبريل   9 )أيار).  مايو  في  التي ستجرى  البلدية 
مدريد  في  شخص  ألف   20 تظاهر  )نيسان): 
احتجاجا على هذا االئتالف الذي يعتبرونه على 

ارتباط بمنظمة إيتا.
19 أبريل )نيسان): ألغت المحكمة الوطنية  ▪

 Antonio( ترويتينيو  أنطونيو  عن  اإلفراج 
Troitiño) بعد مراجعة حكمها الصادر بتاريخ 
13 أبريل )نيسان) والقاضي بإطالق سراحه بعد 
سجنا  سنة   2232 أصل  من  سنة   24 قضائه 
عنه  بالبحث  أمرا  وأصدرت  حقه  في  الصادرة 

والقبض عليه ألنه يتواجد في مكان مجهول.
العليا  ▪ المحكمة  أمرت  )نيسان):  أبريل   11

بالتازار  الوطنية،  المحكمة  قاضي  بمحاكمة 
غارثون )Baltasar Garzón)، بتهمة إساءة 
غورتل  الفساد  بقضية  يتعلق  ما  في  التصرف 
المجلس  قرر  )نيسان):  أبريل   19 .(Gürtel)

العام للسلطة القضائية تعليق عمل القاضي.

فرنسا

التنفيذ حظر  ▪ 11 أبريل )نيسان): دخل حيز 
ارتداء النقاب الإسالمي في األماكن العامة.

إيطاليا

6 أبريل )نيسان): بدأت في ميالنو محاكمة  ▪
غيت  روبي  قضية  في  برلسكوني  سيلفيو 

.(Rubygate)
على  ▪ الحكومة  صادقت  )نيسان):  أبريل   7

مرسوم يتعلق بمنح تصاريح إقامة مؤقتة ألكثر 
من 20 ألف مهاجر قدموا من تونس منذ يناير 
)كانون الثاني)، ما سيسمح لهم بالتنقل بحرية في 
جميع أنحاء منطقة شنغن )Schengen). تسبب 
امتناع فرنسا عن السماح للمهاجرين الذين تمت 
تسوية وضعهم بالدخول إلى أراضيها في اندالع 
نزاع مع إيطاليا انتهى جزئيا بالتوصل إلى اتفاق 

في 8 أبريل )نيسان).
النواب  ▪ مجلس  صادق  )نيسان):  أبريل   13

القانون المثير للجدل الذي يقلص  على مشروع 
اآلجال في اإلجراءات القضائية ويمكن من انتفاء 
الجرائم للمدعى عليهم الذين ليست لديهم سوابق. 
حيث سيمكن هذا القانون برلسكوني من التخلص 
من المالحقة القانونية في قضيتي ميلز وميدياست.

20 أبريل )نيسان): وصل 818 مهاجرا إلى  ▪
وتونس،  ليبيا  من  قادمين  وبانتيليريا  المبيدوزا 
لينضافوا إلى 307 آخرين وصلوا في 12 أبريل 

)نيسان).

مالطا

8 أبريل )نيسان): اتهمت مالطا إيطاليا بمنع  ▪
دخول 171 مهاجرا تم إنقاذهم في المياه اإليطالية 
من قبل دورية تابعة لمالطا، لينضافوا إلى 850 
مهاجرا وصلوا إلى مالطا في األسبوع الماضي. 
12 أبريل )نيسان): وصل 116 الجئا إلى مالطا 

التي نددت مرة أخرى بغياب التعاون.

سلوفينيا

10 أبريل )نيسان): رفض السلوفينيون في  ▪
استفتاء مشروع قانون العمل المؤقت الذي قدمته 

الحكومة كإجراء لمواجهة البطالة.

كرواتيا

الجنرالين  ▪ على  حكم  )نيسان):  أبريل   15
 (Ante Gotovina( غوتوفينا  أنتي  السابقين 
 ،(Mladen Markac( ماركاتش  ومالدن 
قبل  من  التوالي  على  سجنا  سنة  و18  بـ 24 
السابقة  ليوغوسالفيا  الدولية  الجنائية  المحكمة 
في  الصرب  ضد  حرب  جرائم  ارتكاب  بتهمة 
في  العاصفة  عملية  خالل   (Krajina( كرايينا 

عام 1995.
19 أبريل )نيسان): أنهت كرواتيا الفصول  ▪

والسياسة  الريفية  والتنمية  بالزراعة  المتعلقة 
اإلقليمية والتنسيق بين األدوات الهيكلية في إطار 

مفاوضات اإلنضمام إلى االتحاد األوروبي.
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البوسنة والهرسك

برلمان صرب  ▪ )نيسان): صادق  أبريل   13
البوسنة على الدعوة إلجراء استفتاء حول شرعية 
السامي  الممثل  طرف  من  المعتمدة  القواعد 
للمجتمع الدولي. حذر االتحاد األوروبي من أن 
الفدرالية  الصبغة  ذات  القواعد  خرق  محاوالت 

تنتهك اتفاقات دايتون.
أحزاب  ▪ زعماء  دعا  )نيسان):  أبريل   18

 (Mostar( كروات البوسنة الرئيسية في موستار
اتحاد  بتقسيم  يسمح  دستوري  تعديل  إجراء  إلى 

البوسنة والهرسك إلى كيانين منفصلين.

صربيا

4 أبريل )نيسان): اعتقلت الشرطة الصربية،  ▪
 ،(Bozidar Vucurevic( بوزيدار فوكوريفيتش
 (Trebinje( تريبينيي  لمدينة  السابق  العمدة 
المطلوب في كرواتيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب 
عام   (Dubrovnik( دوبروفنيك  قصف  خالل 
1991. 12 أبريل )نيسان): طالب المدعي العام 

للبوسنة بتسليمه.
16 أبريل )نيسان): اجتمع حوالي 50 ألف  ▪

التقدمي  الحزب  إليها  دعا  مظاهرة  في  شخص 
الصربي المعارض )SNS) في بلغراد للمطالبة 
الموالية  للسياسات  بانتخابات مبكرة ووضع حد 

للغرب وتقييد العجز العام.

كوسوفو حسب القرار رقم 1244 الصادر عن 
مجلس األمن لألمم المتحدة

كوسوفو  ▪ سلطات  بدأت  )نيسان):  أبريل   1
بإحصاء السكان في جميع أنحاء البالد، ما عدا 
بأن  تطالب  التي  الشمال  في  الصربية  المناطق 
إجراء  عن  المسؤولة  هي  المتحدة  األمم  تكون 

عملية اإلحصاء.
مدير  ▪ نائبة  تعيين  تم  )نيسان):  أبريل   7

 ،(Atifete Jahjaga( الشرطة، عاطفة يحي أغا
رئيسة للبالد.

الحكومة على  ▪ )نيسان): صادقت  أبريل   27
تعديل وزاري لمنع خروج ائتالف تحالف كوسوفو 
الجديد )AKR، الليبرالي)، الذي يتزعمه بهجت 

باكولي، الذي حصل على وزارتين جديدتين.

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 
 (FYROM)

البرلمان،  ▪ رئيس  دعا  )نيسان):  أبريل   15
 ،(Trajko Veljanoski( فيليانوسكي ترايكو 
إلى إجراء انتخابات مبكرة في يونيو )حزيران).

ألبانيا

10 أبريل )نيسان): وقعت أعمال الشغب في  ▪
 (Kashar( كاشار  في  موازيتين  مظاهرتين 

الحزب  أنصار  بين   (Bathore( وباثور 
الحاكم  الديمقراطي  والحزب   (PS( االشتراكي 
في ألبانيا )PDS، المحافظ). 17 أبريل )نيسان): 
االشتراكي  الحزب  فرع  مقر  في  قنبلة  انفجرت 

 .(Pogradec( في بوغراديتش
نيشاني  ▪ بويار  تولى  )نيسان):  أبريل   25

لـ  خلفا  الداخلية  حقيبة   (Bujar Nishani)
ترك  الذي   ،(Lulzim Basha( باشا  لولزيم 
التي  البلدية  االنتخابات  في  للمنافسة  منصبه 
 .(Tirana( ستجرى في مايو )أيار) ببلدية تيرانا

اليونان

الصحافة  ▪ نقابات  نظمت  )نيسان):  أبريل   7
إضرابين متتاليتن لمدة 48 ساعة احتجاجا على 
نهجتها  التي  والوظائف  األجور  خفض  سياسة 

مجموعات وسائل اإلعالم الرئيسية.
النقل  ▪ وزير  على  حكم  )نيسان):  أبريل   13

 Anastasios( السابق، أناستاسيوس مانتيليس
مع  سنوات  ثالث  لمدة  بالسجن   ،(Mantelis

وقف التنفيذ لتورطه في االحتيال الضريبي.
16 أبريل )نيسان): وقعت أعمال شغب في  ▪

سالونيك )Salónica) بين الشرطة ومتظاهرين 
فوضويين كانوا يطالبون باإلفراج عن السجناء.

تركيا

في  ▪ إرهابيين  سبعة  ُقتل  )نيسان):  أبريل   1
مع  اشتباكات  خالل  الكردستاني  العمال  حزب 

الجيش في مدينة حصا.
18 أبريل )نيسان): عارضت لجنة االنتخابات  ▪

 ،ODP( والتضامن  الحرية  حزب  قوائم 
يونيو   12 انتخابات  في  المشاركة  االشتراكي) 
منهم  سبعة  مستقال،  ترشيحا  و12  )حزيران) 
يدعمهم حزب السالم والديمقراطية المؤيد لألكراد 
االنتخابات.  سيقاطع  أنه  أعلن  والذي   (BDP)
حدثت خالل األيام الموالية مظاهرات واشتباكات 
في كل من إسطنبول وفان )Van) ويوكسيكوفا 
 (Diyarbakira( وديار بكر (Yuksekova)

.(Bismil( وبيسميل
اعتقال 35 شخصا  ▪ تم  )نيسان):  أبريل   25

في إقليم هكاري بتهمة انتمائهم التحاد الجمعيات 
الكردستاني )KCK) التابع لمنظمة حزب العمال 

الكردستاني اإلرهابية.

قبرص

في  ▪ شغب  أعمال  وقعت  )نيسان):  أبريل   7
الشرطة وثالثة آالف متظاهر  بين  البالد  شمال 

احتجاجا على خفض المساعدات التركية.

سوريا

3 أبريل )نيسان): كلف الرئيس بشار األسد  ▪
وزير الزراعة السابق عادل سفر بتشكيل حكومة 

جديدة حصلت في 14 أبريل )نيسان) على موافقة 
الرئيس.

األسد محافظ  ▪ بشار  أقال  )نيسان):  أبريل   7
حمص محمد إياد غزال.

13 أبريل )نيسان): امتدت االحتجاجات ألول  ▪
مرة إلى مدينة حلب، ثاني أكبر مدينة في البالد.

19 أبريل )نيسان): صادقت الحكومة على  ▪
الدولة.  أمن  وإلغاء محكمة  الطوارئ  حالة  رفع 
حيث سيستبدل قانون الطوارئ بقانون جديد يسمح 
بالمظاهرات "السلمية" التي تحصل على ترخيص 

مسبق.
20 أبريل )نيسان): أقال بشار األسد رئيس  ▪

قوات األمن في بانياس.
22 أبريل )نيسان): خرج آالف السوريين إلى  ▪

الشوارع يوم "الجمعة العظيمة" في أكبر احتجاج 
مناهض للحكومة حتى اآلن واألكثر دموية، حيث 

تسبب في مقتل أكثر من مائة شخص.
البرلمانيان  ▪ استقال  )نيسان):  أبريل   23

الممثالن لمحافظة درعا، ناصر الحريري وجليل 
المدينة، احتجاجا  إلى مفتي  الرفاعي، باإلضافة 
على اإلجراءات القمعية ضد المدنيين. 27 أبريل 
البعث  حزب  في  عضوا   203 قدم  )نيسان): 

بحورام و28 آخرين في بانياس استقالتهم.

لبنان

5 أبريل )نيسان): انتهت أربعة أيام من التمرد  ▪
في سجن رومية، احتجاجا على األوضاع المزرية 

في السجن وللمطالبة بالعفو، بمقتل سجينين.

األردن

1 أبريل )نيسان): تظاهر مئات األردنيين في  ▪
عّمان للمطالبة بإصالحات دستورية.

10 أبريل )نيسان): كلف الملك عبد هللا الثاني  ▪
رئيس مجلس األعيان، أحمد اللوزي، بإنشاء لجنة 

لمراجعة الدستور.
بين  ▪ اشتباك  وقع  )نيسان):  أبريل   15

متظاهرين سلفيين ومتظاهرين موالين للملكية في 
مدينة الزرقاء.

مصر

1 و8 أبريل )نيسان): عاود آالف األشخاص  ▪
بتنفيذ  للمطالبة  التحرير  ميدان  في  التظاهر 
حسني  تخلي  إلى  أدت  التي  الشعبية  المطالب 

مبارك عن السلطة.
11 أبريل )نيسان): قررت السلطات المصرية  ▪

تنفيذ الحبس االحتياطي بتهمة االختالس في حق 
الديمقراطي  الوطني  الحزب  في  الثاني  الرجل 
صفوت  الشورى،  لمجلس  السابق  والرئيس 

الشريف.
13 أبريل )نيسان): تم وضع حسني مبارك  ▪

وابنيه جمال وعالء ورئيس الوزراء السابق أحمد 
نظيف قيد االعتقال االحتياطي.
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17 أبريل )نيسان): أمر المجلس العسكري  ▪
بحل الحزب الوطني الديمقراطي.

17 أبريل )نيسان): بدأت النيابة العامة جلسة  ▪
عمر  السابق،  الرئيس  نائب  لمساَءلة  االستماع 
سليمان، حول تدخل الشرطة ضد المتظاهرين في 

ميدان التحرير.
شخصان  ▪ ُقتل  )نيسان):  أبريل  و20   18

وأصيب ستة آخرون بجروح خالل أعمال شغب 
قرقاص  أبو  في  ومسلمين  أقباط  مسيحيين  بين 

والمنيا.
19 أبريل )نيسان): أعلن المحافظ الجديد لقنا،  ▪

عماد ميخائيل، مسيحي الديانة، عزمه االستقالته 
المطالبة  الشعبية  االحتجاجات  أيام من  بعد عدة 
باستبداله بمحافظ مسلم. 20 أبريل )نيسان): أكد 

وزير الداخلية تعيينه.
19 أبريل )نيسان): خلصت اللجنة الرسمية  ▪

المكلفة بالتحقيق مع حسني مبارك إلى أن الرئيس 
هو المسؤول عن مقتل 846 متظاهرا خالل ثورة 

يناير )كانون الثاني).
انفجار في محطة  ▪ أبريل )نيسان): أدى   27

السبيل، خط الغاز الرئيسي في سيناء، إلى انقطاع 
اإلمدادات إلى إسرائيل واألردن.

ليبيا

1 أبريل )نيسان): وصل وزير الطاقة والنفط  ▪
الليبي السابق، فتحي عمر بن شتوان، إلى مالطا 
قادما من مصراتة بعد أن قدم استقالته من منصبه. 

العاطي  ▪ عبد  تعيين  تم  )نيسان):  أبريل   5
العبيدي وزير الخارجية خلفا لموسى كوسا.

11 أبريل )نيسان): أوقف قصف حلف شمال  ▪
األطلسي تقدم قوات القذافي نحو أجدابيا.

األوروبي  ▪ االتحاد  مدد  )نيسان):  أبريل   12
العقوبات المفروضة على ليبيا من خالل تجميد 

أصول 26 شركة.
13 أبريل )نيسان): وافقت مجموعة االتصال  ▪

"صندوق  منح  على  الدوحة  في  ليبيا  بشأن 
استئماني" لتوفير موارد للثوار.

تونس

تونسية  ▪ )نيسان): أصدرت محكمة  أبريل   8
حكما باعتقال المدير السابق لإلدارة العامة لألمن 

الداخلي.
بن  ▪ صالح  اعتقال  تم  )نيسان):  أبريل   10

علي، شقيق الرئيس السابق زين العابدين بن علي، 
في سوسة.

11 أبريل )نيسان): كشفت الهيئة العليا لتحقيق  ▪
أهداف الثورة عن قرارها القاضي بمنع أعضاء 
حزب التجمع الدستوري الديمقراطي من خوض 
خفضت  ذلك،  بعد  عاما.   23 لمدة  االنتخابات 

الحكومة هذه المدة إلى 10 سنوات.
11 أبريل )نيسان): صدر أمر بإلقاء القبض  ▪

على األمين العام السابق لحزب التجمع الدستوري 
الديمقراطي، محمد الغرياني.

العدل،  ▪ وزير  أعلن  )نيسان):  أبريل   13
األزهر القروي الشابي، فتح 44 قضية ضد بن 

علي وعائلته ومعاونيه.

الجزائر

6 أبريل )نيسان): نّظم الموظفون الحكوميون  ▪
األجور  بزيادة  للمطالبة  واحد  ليوم  إضرابا 

وتحسين ظروف العمل. 
الطالب  ▪ آالف  تظاهر  )نيسان):  أبريل   12

النظام  الجامعيين في الجزائر للمطالبة بإصالح 
التعليمي واستقالة وزير التعليم العالي.

15 أبريل )نيسان): أعلن الرئيس الجزائري  ▪
الدستور  لتعديل  بوتفليقة عن خطط  العزيز  عبد 
بتعيين لجنة دستورية تتكلف بصياغة المقترحات 
أو "عن طريق  البرلمان  داخل  للمصادقة عليها 

استفتاء شعبي".
نتيجة  ▪ جنديا   14 ُقتل  )نيسان):  أبريل   15

هجوم إرهابي في عزازقة. وفي اليوم نفسه، َقتل 
الجيش أربعة إرهابيين تابعين لتنظيم القاعدة في 
المغرب اإلسالمي بوالية تيزي وزو. 17 أبريل 
)نيسان): ُقتل خمسة دركيين في هجومين بالبويرة 
أربعة جنود  لقي  )نيسان):  أبريل  ودوكان. 29 

حتفهم نتيجة هجوم في داموس.

المغرب

محمد  ▪ الملك  أصدر  )نيسان):  أبريل   14
السادس عفوا عن 148 سجينا وخفض مدة عقوبة 

42 سجينا آخر.
24 أبريل )نيسان): اجتمع 27 ألف شخص  ▪

في مظاهرة دعت إليها حركة 20 فبراير )شباط) 
وخلق  ديمقراطية  إجراءات  بإدخال  للمطالبة 

فرص العمل ومكافحة الفساد.
عن  ▪ الحكومة  أعلنت  )نيسان):  أبريل   26

زيادة الرواتب للموظفين الحكوميين وزيادة الحد 
األدنى لألجور والزيادة في المعاشات التقاعدية.

من  ▪ قنبلة  انفجار  أدى  )نيسان):  أبريل   28
المغرب اإلسالمي  القاعدة في بالد  صنع تنظيم 
بمقهى أركانة في ساحة جامع الفنا بمراكش إلى 

مقتل 16 شخصا.

موريتانيا 

تأجيل  ▪ الحكومة  أعلنت  )نيسان):  أبريل   7
االنتخابات المقرر إجراؤها في 24 أبريل )نيسان) 
لتجديد ثلث أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 
المعارضة  تنسيقية  طالبت  أن  بعد  56 عضوا، 
هذا  باتخاذ  )نيسان)  أبريل   3 في  الديمقراطية 
اإلجراء طالما لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بين 

القوى السياسية يضمن شفافية االنتخابات.
25 أبريل )نيسان): دعت حركة 25 فبراير  ▪

)شباط) إلى "يوم الغضب" في نواكشوط ونواديبو 
للتنديد بغياب تدابير لتحسين الوضع االجتماعي 

واالقتصادي للبالد.

االتحاد األوروبي

6 أبريل )نيسان): صادق البرلمان األوروبي  ▪
لعام  بالبرلمان  الخاص  الموازنة  مقترح  على 
2012، وذلك بزيادة نسبتها %2.3 مقارنًة بعام 

2011، لتصل إلى 1725 مليون يورو.
المفوضية  ▪ اعتمدت  )نيسان):  أبريل   13

األوروبية قانون السوق الموحدة الذي ينص على 
تنفيذ 12 استراتيجية إلحيائه في أفق عام 2012.

وإيطاليا  ▪ فرنسا  قدمت  )نيسان):  أبريل   26
اقتراحا مشتركا لتعديل معاهدة شنغن سعًيا وراء 
بحيث  الجديدة"  لالحتياجات  المعاهدة  "تكييف 
الداخلية  الحدود  على  السيطرة  باستعادة  تسمح 

لالتحاد األوروبي.

جامعة الدول العربية

الدول  ▪ جامعة  أّجلت  )نيسان):  أبريل   20
العربية للمرة الثانية قمتها السنوية بسبب مشاكل 
االستقرار التي تعاني منها معظم البلدان األعضاء. 

مايو )أيار( 2011

بها  فاز  وإقليمية  انتخابات محلية  إسبانيا  أجرت 
اإلستياء  أدى  نفسه  الشهر  في  الشعبي.  الحزب 
العام  اإلنفاق  سياسات خفض  بسبب  االجتماعي 
إلى ظهور حركة 15 مايو )أيار). نّظمت إيطاليا 
شعب  حزب  هزيمة  شهدت  إقليمية  انتخابات 
الحرية الحاكم )PDL، محافظ وليبرالي). فتحت 
من  جديدة  فجوة  ألبانيا  في  المحلية  االنتخابات 
الديمقراطي  للحزب  الضيق  الفوز  بعد  الصراع 
على الحزب االشتراكي في رئاسة بلدية تيرانا. 
 ،DISY( الديمقراطي  التحالف  فاز  جهته،  من 
ليبرالي ديمقراطي مسيحي) باالنتخابات التشريعية 
القبرصية. صّوت سكان مالطا في استفتاء لصالح 
مالديتش  راتكو  اعتقال  مّهد  الطالق.  في  الحق 
انتظاره،  طال  الذي   ،(Ratko Mladic)
الطريق لصربيا لإلنضمام إلى االتحاد األوروبي. 
في اليونان، تضاعفت المظاهرات وأعمال الشغب 
احتجاجا على التدابير التقشفية الجديدة. في العالم 
العربي، واجه القمع الدموي الذي انتهجه النظام 
السوري أولى العقوبات الدولية. في مصر، بدأت 
إجراءات محاكمة مبارك وأسرته فيما تعاني البالد 
سقوط  عن  نتجت  التي  النزاعات  حل  أجل  من 
المسلمين  بين  االشتباكات  خصوصا  النظام، 
والمسيحيين. قررت الحكومة المؤقتة في تونس 
مقرًرا  كان  التي  التشريعية،  االنتخابات  تأجيل 
إجراؤها في يوليو )تموز)، إلى غاية شهر أكتوبر 

)تشرين األول).

البرتغال

3 مايو )أيار): توصلت البرتغال إلى اتفاق  ▪
مع االتحاد األوروبي وصندوق النقد الدولي لتلقي 
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78 مليار يورو خالل ثالث سنوات من أجل إنقاذ 
تمت  )أيار):  مايو   21 الوطني.  االقتصاد 
حزمة  من  األول  الجزء  تقديم  على  المصادقة 

اإلنقاذ.

إسبانيا

1 مايو )أيار): حظرت المحكمة العليا القوائم  ▪
االنتخابية الـ 254 الخاصة بإئتالف بيلدو لتخرجه 
بذلك من دائرة المنافسة في انتخابات مايو )أيار) 
بدعوى ثبوت روابطه مع منظمة إيتا اإلرهابية. 
حكم  الدستورية  المحكمة  ألغت  )أيار):  مايو   5
بيلدو  إلئتالف  بذلك  لتسمح  العليا  المحكمة 

بالمشاركة في االنتخابات.
15 مايو )أيار): نظمت في 50 مدينة إسبانية  ▪

مظاهرة دعت إليها حركة 15 مايو أو "الغاضبون" 
عدة  تنظيم  تم  سياسي.  تجديد  إلى  يدعون  الذين 

اعتصامات في األيام التالية.
انتخابات  ▪ إسبانيا  أجرت  )أيار):  مايو   22

 ،PP( الشعبي  الحزب  احتل  وإقليمية.  محلية 
البلديات  في  األولى  المرتبة  ومحافظ)  ليبرالي 
حيث حصل على %37.5 من األصوات مقابل 
االشتراكي  العمال  حزب  لصالح   27.5%
المقاطعات.  عواصم  معظم  على  بذلك  مسيطرا 
كما أصبحت بيلدو ثاني حزب يحصل على أكثر 
بعد  الباسكية  االنتخابات  عدد من األصوات في 
الحزب القومي الباسكي )PNV، قومي مسيحي 
ديمقراطي). في االنتخابات اإلقليمية، فاز الحزب 
الشعبي بـ 13 من أصل 15 إقليما مستقال أجريت 

فيه االنتخابات.

فرنسا

14 مايو )أيار): اعتُقل رئيس صندوق النقد  ▪
 Dominique( الدولي، دومينيك ستراوس كان
Strauss-Kahn)، في نيويورك بتهمة اإلعتداء 
كان  ستراوس  قّدم  )أيار):  مايو   19 الجنسي. 

استقالته.

إيطاليا

15 و16 مايو )أيار): نظمت إيطاليا الجولة  ▪
األولى من االنتخابات البلدية الجزئية لتجديد 11 
حكومة إقليمية و1315 بلدية. 30 مايو )أيار): 
أكدت الجولة الثانية هزيمة حزب شعب الحرية 
 (Milano( ميالنو  مثل  الرئيسية،  المدن  في 
 (Bologna( وبولونيا   (Torino( وتورينو 
 (Cagliari( وكالياري   (Napoli( ونابولي 
وتريستي )Trieste) وسيينا )Siena) ورافينا 

. (Novara(ونوفارا (Ravenna)
صقلية  ▪ إلى  قارب  وصل  )أيار):  مايو   31

قادما من ليبيا وعلى متنه 900 شخص، باإلضافة 
إلى إنقاذ 1856 مهاجًرا في قناة صقلية يوم 28 
مايو )أيار) و210 مهاجرين في 29 مايو )أيار). 
اإلنقاذ األخيرة، وصل خالل  باحتساب عمليات 

إلى  مهاجر  أكثر من 4600  )أيار)  مايو  شهر 
الشواطئ اإليطالية.

مالطا 

االستفتاء  ▪ مالطا  نظمت  )أيار):  مايو   28
الشعبي الذي صادق عليه البرلمان في 16 مارس 
صّوت  الطالق.  على  الشرعية  إلضفاء  )آذار) 

%53.2 من سكان مالطا لصالح تقنينه.

سلوفينيا

متقاعدي  ▪ حزب  انسحب  )أيار):  مايو   16
االئتالفية  الحكومة  من   (DeSUS( سلوفينيا 
بسبب اعتراضه على خطة خفض المعاشات التي 
 Borut( باهور  بوروت  حكومة  قدمتها 
Pahor)، تاركا حزب االشتراكيين الديمقراطيين 
برنامج  على  للمصادقة  الالزمة  األغلبية  دون 

اإلصالحات. 

البوسنة والهرسك

البوسنية  ▪ المحكمة  حكمت  )أيار):  مايو   13
شرطة  في  السابق  الضابط  على  الحرب  لجرائم 
 Dragan( صرب البوسنة، دراغان كرنوغوراك
Crnogorac) بالسجن لمدة 13 عاما لتورطه في 
 (Srebrenica( مقتل 10 بوسنيين في سرْبرينيتسا

في عام 1995.
20 مايو )أيار): بعد ستة أشهر من االنتخابات  ▪

دينيس  الديمقراطي،  االشتراكي  انتُخب  العامة، 
رئيسا   ،(Denis Becirovic( بسيروفيتش 
المكلَّفة  اللجنة  تعيين  وتم  النواب  لمجلس  جديدا 

بانتخاب الحكومة الفيدرالية الجديدة.
بوسنية  ▪ محكمة  حكمت  )أيار):  مايو   25

الجنرال  حق  في  سنوات  ثماني  لمدة  بالسجن 
 ،(Enes Handzic( السابق، أنيس هاندزيتش
لتورطه في جرائم حرب ضد البوسنين الكروات 

في بوغوينو )Bugojno) عام 1993. 

صربيا

القبض في الزاريفو  ▪ ألقي  )أيار):  مايو   26
راتكو  السابق  الجنرال  على   (Lazarevo)
بارتكاب  المتهم   (Ratko Mladic( مالديتش 
مجزرة سربرينيتسا والفار من وجه العدالة لمدة 
15 عاما. 29 مايو )أيار): خرج آالف األشخاص 
بلغراد  في  اعتقاله  على  لالحتجاج  الشارع  إلى 
مايو   31  .(Bozanovici( وبوزانوفيتشي 
الهاي  محكمة  إلى  مالديتش  تسليم  تم  )أيار): 

الدولية.
ورومانيا  ▪ صربيا  قاطعت  )أيار):  مايو   27

الوسطى  أوروبا  لدول  عشرة  السابعة  القمة 
والشرقية احتجاجا على مشاركة رئيسة كوسوفو، 

عاطفة يحي أغا.

كوسوفو حسب القرار رقم 1244 الصادر عن 
مجلس األمن لألمم المتحدة

12 مايو )أيار): تم تسجيل أعمال شغب بين  ▪
كانوا  كوسوفيين  ألبان  من  ومواطنين  الشرطة 
يحتجون على وجود رئيس المفاوضين الصربي 
 (Borko Stefanovic( بوركو ستيفانوفيتش
 (Priština( في كوسوفو، الذي سافر إلى بريشتينا
المفاوضين  مع  رسمي  غير  اجتماع  لعقد 

الكوسوفيين.
24 مايو )أيار): اكتملت ستة أيام من محاصرة  ▪

بين ريبيريتشي )Riberice) وزوبين  الطريق 
صرب  طرف  من   (Zubin Potok( بوتوك 
في  الدولية  الحماية  قوة  يطالبون  الذين  كوسوفو 
كوسوفو )KFOR) بإطالق سراح رجل األعمال، 
جيفريم بانتيليتش )Jevrem Pantelic)، الذي 
تتهمه بريشتينا باالحتيال الضريبي بعد أن رفض 

دفع الضرائب المستحقة عليه إلى كوسوفو.

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 
 (FYROM)

1 مايو )أيار): أعلن االئتالف الحاكم، ويقوده  ▪
حزب المنظمة الثورية الداخلية لمقدونيا والحزب 
المقدونية  الوطنية  الوحدة  أجل  من  الديمقراطي 
ديمقراطي)،  مسيحي   ،VMRO-DPMNE)
ستجرى  التي  المبكرة  االنتخابات  سيخوض  أنه 
في 5 يونيو )حزيران) إلى جانب حزب التجديد 
ديمقراطي   ،DOM( لمقدونيا  الديمقراطي 
أجل  من  التحالف  إطار  في  وذلك  اشتراكي)، 

مقدونيا أفضل. 

ألبانيا

8 مايو )أيار): تم إجراء االنتخابات البلدية.  ▪
تسبب قرار تأخير نشر النتائج النهائية حتى يتم 
وقوع  في  تيرانا  بلدية  رئاسة  أصوات  فرز 
الديمقراطية  حزب  أنصار  بين  اشتباكات 
األيام  خالل  االشتراكي  والحزب  االشتراكية 
التالية. 23 مايو )أيار): أفرزت النتائج في تيرانا 
فوز لولزيم باشا )حزب الديمقراطية االشتراكية)، 
الحزب  اتهامات  حدة  ارتفاع  إلى  أدى  ما 

االشتراكي بتزوير االنتخابات.

اليونان

اليونانيين  ▪ آالف  تظاهر  )أيار):  مايو   1
احتجاجا على سياسات التقشف الحكومية في يوم 
السككي  النقل  قطاعي  في  إضراًبا  أيضا  شهد 

والبحري.
11 مايو )أيار): تظاهر 20 ألف شخص في  ▪

اإلقتطاعات  ضد  عام  إضراب  إطار  في  أثينا 
االقتصادية، وذلك بالتزامن مع زيارة بعثة تفتيش 
النقد  وصندوق  األوروبي  لالتحاد  تابعة  جديدة 
الدولي قبل تنفيذ الجزء الثاني من خطة اإلنقاذ.
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24 مايو )أيار): رفضت المعارضة البرلمانية  ▪
الضرائب  وزيادة  الجديدة  الخصخصة  حزمة 

الحكومية.
25 مايو )أيار): اجتمع 7 آالف شخص في  ▪

ميدان سينتاغما )Sintagma) بأثينا وفي مدن 
أخرى لالحتجاج على التدابير التقشفية. 29 مايو 
)أيار): أقيمت مظاهرات جديدة تزامنا مع بعثة 
النقد  جديدة تقييمية لالتحاد األوروبي وصندوق 

الدولي.

تركيا

4 مايو )أيار): هاجمت منظمة حزب العمال  ▪
الوزراء،  رئيس  موكب  اإلرهابية  الكردستاني 
 Recep Tayyip( أردوغان  طيب  رجب 
.(Kastamonu( في كاستامونو ،(Erdogan

6 مايو )أيار): اعتقلت الشرطة 22 شخصا  ▪
يشتبه في انتمائهم إلى حزب العمال الكردستاني 
وتخطيطهم ألعمال إرهابية خالل انتخابات يونيو 

)حزيران).
وجنديا  ▪ إرهابيا   12 ُقتل  )أيار):  مايو   12

خالل اشتباكات بين الجيش وأعضاء في حزب 
سيرناك  اختراق  حاولوا  الكردستاني  العمال 

(Sirnak) من العراق.

قبرص

الديمقراطي  ▪ التحالف  فاز  )أيار):  مايو   21
(DISY، ليبرالي ديمقراطي مسيحي)، وهو حزب 
بعد  التشريعية  باالنتخابات  الرئيسي،  المعارضة 
متبوعا  األصوات،  من  على 34.3%  حصوله 
بالحزب التقدمي للعمال الحاكم )AKEL، شيوعي) 

بـ %32.7 من األصوات.

سوريا

االعتقاالت  ▪ من  الرغم  على  )أيار):  مايو   6
الحكومة، توالت مسيرات  نفذتها  التي  الجماعية 
طوال  التحدي".  "بجمعة  سمي  فيما  االحتجاج 
وحمص  بانياس  مدن  الجيش  اخترق  الشهر، 
لقمع  وتلبيسة  والرستن  الزور  ودير  ودرعا 

المظاهرات اليومية.
9 مايو )أيار): اعتمد االتحاد األوروبي أولى  ▪

العقوبات ضد سوريا، وتشمل حظرا على األسلحة 
وتجميد األصول في الخارج ومنع 13 مسؤوال 

رفيعا من السفر.
المتحدة  ▪ الواليات  أعلنت  )أيار):  مايو   18

األمريكية عن عقوبات ضد الرئيس السوري بشار 
األسد ومعظم وزرائه.

األردن

26 مايو )أيار): قدم وزيرا العدل والصحة  ▪
استقالتهما، وذلك بسبب مسؤوليتهما، إلى جانب 
األعمال خالد  في هروب رجل  الداخلية،  وزير 

شاهين إلى لندن في شهر فبراير )شباط)، وهو 
الذي كان يقضي حكما بالسجن مدته ثالث سنوات 

بعد إدانته بالفساد والرشوة.
27 مايو )أيار): أقيمت مظاهرات في مدينتي  ▪

السياسي  باإلصالح  للمطالبة  والطفيلة  معان 
وتحسين الوضع االقتصادي ووضع حد للفساد.

مصر

في  ▪ الجنايات  )أيار): حكمت محكمة  مايو   5
الجيزة على وزير الداخلية السابق، حبيب العادلي، 
األموال  تبييض  بتهمة  عاما   12 لمدة  بالسجن 
والشطط في استخدام السلطة والحيازة غير القانونية.

السياحة  ▪ وزير  على  ُحكم  )أيار):  مايو   10
السابق، زهير جرانة، بالسجن لمدة خمس سنوات 

بتهمة الفساد.
13 مايو )أيار): اعتصم آالف المصريين في  ▪

ميدان التحرير من أجل الدعوة لوحدة الشعب بعد 
المسلمين واألقباط في 7  حدوث مواجهات بين 
من نفس الشهر أدت إلى سقوط 12 قتيال و230 
المطالبة  وكذا  شخصا،   190 واعتقال  جريحا 
مايو   15 الديمقراطية.  اإلصالحات  باستمرار 
)أيار): أصيب ما ال يقل عن 50 شخصا بجروح 

في تجدد االشتباكات بين مسلمين وأقباط. 
27 مايو )أيار): دعت مسيرة "جمعة الغضب  ▪

مت في ميدان التحرير إلى  الثانية" الحاشدة التي نُظِّ
اإلسراع في محاكمة قادة النظام السابق ووضع حد 
في  إجراؤها  المقرر  االنتخابات  وتأجيل  للفساد 
سبتمبر )أيلول) وتشكيل مجلس رئاسي مدني ليحل 

محل المجلس العسكري الحالي.

ليبيا

القذافي  ▪ قوات  حصار  اشتد  )أيار):  مايو   1
جديدة  هجمات  بتنفيذ  مصراتة  على  المفروض 

لتعطيل ميناء المدينة.
االتصال  ▪ مجموعة  )أيار): صادقت  مايو   5

بشأن ليبيا، في اجتماعها بروما، على "آلية مالية 
للمجلس  المالي  الدعم  من  مزيد  لتقديم  مؤقتة" 

الوطني االنتقالي.
8 مايو )أيار): تمكن المتمردون، بدعم من  ▪

كسر  من  األطلسي،  شمال  حلف  منظمة  قبل 
حصار القوات النظامية المفروض على مصراتة 

للمرة األولى منذ أسابيع.
مجلسا  ▪  25 ممثلو  اجتمع  )أيار):  مايو   17

محليا في بنغازي لتجديد دعمهم للمجلس الوطني 
االنتقالي.

شمال  ▪ حلف  منظمة  شنت  )أيار):  مايو   24
الذي  طرابلس  ضد  األعنف  هجومها  األطلسي 

لحق أيًضا المجمع الرئاسي في باب العزيزية.

تونس

في  ▪ العدل  محكمة  وجهت  )أيار):  مايو   4
زين  المخلوع  الرئيس  ضد  اتهامات  سوسة 

بن  قيس  أخيه  وابن  وزوجته  علي  بن  العابدين 
الدولة  أمن  ضد  بالتآمر  إياهم  متهمة  علي، 
القتلى خالل  من  وحملتهم مسؤولية سقوط عدد 

الثورة.
6 و7 مايو )أيار): فرقت الشرطة مظاهرات  ▪

في العاصمة تطالب باستقالة الحكومة المؤقتة.
19 مايو )أيار): تظاهر ممثلو جميع األحزاب  ▪

االستقرار  عن  للدفاع  العاصمة  في  السياسية 
لتنظيم  األول  الهجوم  وإدانة  الوطنية  والوحدة 
سقوط  منذ  اإلسالمي  المغرب  بالد  في  القاعدة 
نظام الرئيس بن علي، والذي حدث قبل يوم واحد 
مقتل  عن  ُمسِفراً  الحدودية  الروحية  بلدة  في 

جنديين وإرهابيين اثنين.
22 مايو )أيار): أعلن رئيس اللجنة المستقلة  ▪

تأجيل  الجندوبي، عن  كمال  االنتخابات،  لتنظيم 
االنتخابات المقرر إجراؤها في 24 يوليو )تموز) 

إلى غاية 16 أكتوبر )تشرين األول).

الجزائر

العزيز  ▪ عبد  الرئيس  كلّف  )أيار):  مايو   2
بن  القادر  عبد  الشيوخ،  مجلس  رئيس  بوتفليقة 
على  التوافق  مهمتها  لجنة  بتشكيل  صالح، 
أبريل  في  عنها  المعلن  الدستورية  اإلصالحات 

)نيسان) الماضي.
القنار  ▪ في  قنبلة  انفجار  أدى  )أيار):  مايو   6

بوالية جيجل إلى مقتل خمسة جنود من الجيش 
الوطني الشعبي )ANP). وفي اليوم نفسه، لقي 
الصحافي نزار رباح مصرعه في كمين إرهابي 
بوالية بومرادس. 8 مايو )أيار): تم العثور ميتا 
إلى ميثاق  في دلس على إرهابي كان قد انضم 
السلم والمصالحة الوطنية عام 2005. 13 مايو 
)أيار): لقي سبعة جنود وثالثة إرهابيين حتفهم 
في هجوم على ثكنة للجيش في منطقة تيزراران 

بجيجل.
17 مايو )أيار): نظم عمال الموانئ إضرابا  ▪

للمطالبة بتحسين الرواتب والعقود.
وموريتانيا  ▪ الجزائر  اتفق  )أيار):  مايو   20

ومالي والنيجر في باماكو على تشكيل قوة أمنية 
مشتركة يصل قوامها إلى 75 ألف جندي تحت 
في  المشتركة  العملياتية  األركان  لجنة  إشراف 
مكافحة  لتكثيف   (CEMOC( الساحل  منطقة 
تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي واإلتجار 

غير المشروع.
وزو  ▪ تيزي  والية  شهدت  )أيار):  مايو   22

في  شاب  اختطاف  على  احتجاجا  عاما  إضرابا 
هذا  باحتساب  )أيار).  مايو   12 يوم  دوالة  بني 
اإلختطاف األخير، وصل عدد عمليات اختطاف 
في  القاعدة  تنظيم  طرف  من  المنفذة  المدنيين 
المغرب اإلسالمي منذ عام 2001 إلى 63 عملية 

اختطاف. 
30 مايو )أيار): نّظم عمال السكك الحديدية  ▪

العاصمة  الجزائر  في  الحركة  شل  إضرابا 
للمطالبة بتحسين األجور والعقود.
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1 مايو )أيار): شارك 10 آالف شخص في  ▪
للمطالبة بمزيد من اإلصالحات  بالرباط  مسيرة 

السياسية واالقتصادية.
آالف  ▪  5 من  أكثر  اجتمع  )أيار):  مايو   8

شخص في مراكش في مظاهرة دعت إليها حركة 
20 فبراير )شباط) للمطالبة بدستور ديمقراطي 
السجناء  سراح  وإطالق  الحالي  البرلمان  وحل 

السياسيين وإدانة تفجير ساحة جامع الفنا.
الهمة،  ▪ علي  فؤاد  أعلن  )أيار):  مايو   15

 (PAM( والمعاصرة  األصالة  حزب  مؤسس 
استقالته من الحزب، وهو ما كان ضمن مطالب 

حركة 20 فبراير )شباط).
الرباط  ▪ الشرطة في  قامت  )أيار):  مايو   22

والدار البيضاء بتفريق اعتصامين غير مرّخص 
لهما من قبل وزارة الداخلية ضد مكافحة الفساد 

وإدخال المزيد من اإلصالحات الديمقراطية.
29 مايو )أيار): تم تفريق مظاهرات جديدة  ▪

نظتمها حركة 20 فبراير في الدار البيضاء وسال.

موريتانيا

نواكشوط  ▪ جامعة  أوقفت  )أيار):  مايو   6
بين  عرقية  عنف  أعمال  اندالع  بعد  أنشطتها 
الناطقين بالعربية والفرنسية، كما كان قد حدث 
في الفترة الممتدة بين 23 أبريل و2 مايو )أيار).

الثانوي  ▪ التعليم  أساتذة  نّظم  )أيار):  مايو   8
إضرابا لمدة ثالثة أيام، وذلك للمطالبة بالتغطية 
الصحية وزيادة األجور والحصول على السكن. 
مرة  اإلضراب  األساتذة  عاود  )أيار):  مايو   22
أخرى بسبب عدم إحراز أي تقدم مع وزارة التعليم.

ُعّمال قطاع الصحة  ▪ أنهى  17 مايو )أيار): 
العامة اإلضراب الذي بدأوه منذ أوائل شهر أبريل 
وزارة  مع  اتفاق  إلى  التوصل  بعد  )نيسان) 

الصحة.

االتحاد األوروبي

4 مايو )أيار): اقترحت المفوضية األوروبية  ▪
مؤقت  كإجراء  للسماح،  شنغن  معاهدة  تعديل 
واستثنائي، بحرية أكبر في مراقبة الحدود الداخلية 
لالتحاد عند الضرورة. 11 مايو )أيار): أعلنت 
الدنمارك أنها ستعيد ترتيب الضوابط الجمركية 
على حدودها بشكل دائم. 13 مايو )أيار): هددت 
سيسيليا  الداخلية،  للشؤون  األوروبية  المفوضة 
باتخاذ   ،(Cecilia Malmtrom( مالمستروم 
إلنتهاكها  الدنمارك  حق  في  تأديبية  إجراءات 

معاهدة شنغن.

جامعة الدول العربية

15 مايو )أيار): انتخبت جامعة الدول العربية  ▪
باإلجماع وزير الخارجية المصري، نبيل العربي، 

أمينا عاما جديدا.

يونيو )حزيران( 2011

أجرت البرتغال انتخابات مبكرة فاز بها الحزب 
االشتراكي الديمقراطي )PSD). تم تعيين وزيرة 
 Christine( االقتصاد الفرنسية كريستين الغارد
Lagarde) مديرًة عامة لصندوق النقد الدولي. 
تم اعتماد تدابير جديدة لخفض العجز في إسبانيا 
شعب  حزب  حكومة  خسرت  حيث  وإيطاليا، 
"العائق  قانون  حول  الشعبي  اإلستفتاء  الحرية 
الشرعي"، والعودة إلى الطاقة النووية والتزويد 
العام للمياه. أكملت كرواتيا مفاوضات االنضمام 
مقدونيا  جمهورية  في  األوروبي.  االتحاد  إلى 
الحكومي  االئتالف  جدد  السابقة،  اليوغوسالفية 
الُمكّون من منظمة الثورة الداخلية لمقدونيا الحاكم 
الوطنية  الوحدة  أجل  من  الديمقراطي  والحزب 
تواصل  البرلمانية.  باالنتخابات  فوزه  المقدونية 
في  توقف  دون  والمظاهرات  اإلضرابات  مناخ 
اليونان التي بدأت تلوح فيها بوادر طلب الحصول 
على خطة إنقاذ ثانية. في تركيا، فاز حزب العدالة 
وليبرالي)  محافظ   ،AKP( الحاكم  والتنمية 
البرلمانية. في  االنتخابات  المطلقة في  باألغلبية 
سوريا، أدى تدخل الجيش إدلب إلى حدوث نزوح 
جماعي إلى تركيا. في ليبيا، تضاعفت االتصاالت 
الدبلوماسية للتوّصل إلى حل للصراع. في مصر، 

احتضن ميدان التحرير احتجاجات جديدة.

البرتغال

االشتراكي  ▪ الحزب  فاز  )حزيران):  يونيو   5
الديمقراطي في االنتخابات البرلمانية السابقة ألوانها 
بنسبة %38 من األصوات و105 نائبا. حيث حل 
 Pedro Passos( كويلهو  باسوس  بيدرو 
االشتراكي،  محل  للوزراء  كرئيس   (Coelho
خوسيه سقراط )José Sócrates)، الذي أعلن 

انسحابه من الحزب االشتراكي.

إسبانيا

9 يونيو )حزيران): أدت احتجاجات حركة 15  ▪
مايو )أيار) إلى وقوع أعمال شغب أمام البرلمان 
الوطني في مدريد وبرلماني اإلقليمين المستقلين في 
فالنسيا وبرشلونة. 19 يونيو )حزيران): تظاهر 
الطبقة  ضد  الكبرى  المدن  في  األشخاص  آالف 

السياسية.
المصادقة على  ▪ تمت  يونيو )حزيران):   27

التقاعد  سن  يرفع  الذي  التقاعد  نظام  إصالح 
وسنوات المساهمة في الضمان االجتماعي.

فرنسا

الجمعية  ▪ رفضت  )حزيران):  يونيو   14
الوطنية مقترح قانون قدمته المعارضة االشتراكية 

للموافقة على زواج المثليين.
الدولة  ▪ وزير  اعتقل  )حزيران):  يونيو   20

ترون  جورج  المدنية،  الخدمة  لشؤون  السابق 

(Georges Tron) للتحقيق معه بشأن اتهامات 
من  االستقالة  على  أجبرته  والتي  باالغتصاب، 

منصبه في مايو )أيار) الماضي.
وزيرة  ▪ تعيين  تم  )حزيران):  يونيو   28

االقتصاد كريستين الغارد مديرة جديدة لصندوق 
النقد الدولي.

موناكو

16 يونيو )حزيران): أطلقت موناكو المجلس  ▪
إلى  باإلضافة  االستثمارات،  لجذب  العلمي 
مؤسستين جديدتين تم إنشاؤهما في عام 2011 
مكتب  وهما:  لإلمارة،  التنافسية  القدرة  لزيادة 

موناكو لألعمال ومعهد موناكو لإلحصاء.

إيطاليا

8 يونيو )حزيران): اعتقلت الشرطة 142  ▪
ندرانجيتا  شبكة  إلى  انتمائهم  في  يُشتبه  شخصا 
(Ndrangheta) في تورينو وميالنو ومودينا 

وريجيو كاالبريا.
12 و13 يونيو )حزيران): صوتت إيطاليا  ▪

في استفتاء ملزم على أربع قضايا رئيسية: صّوت 
الشرعي"  قانون "العائق  إلغاء  الناخبون لصالح 
وضد إعادة إنشاء الطاقة النووية وضد خصخصة 
المياه  شركات  تحميل  وإمكانية  المياه  إمدادات 
الخاصة الفواتير بـ %7 من رأس المال المستثمر.

الوسيط،  ▪ وضع  تم  )حزيران):  يونيو   15
قيد   ،(Luigi Bisignani( بيسينياني  لويجي 
اإلقامة الجبرية بتهمة قيادة شبكة المصالح غير 
تصل  والتي   ،P4 باسم  المعروفة  المشروعة 

فروعها إلى أعلى مستويات السلطة.
من  ▪ الحكومة  تمكنت  )حزيران):  يونيو   21

تجاوز امتحان سحب الثقة المطروح في البرلمان 
حول قرار بإجراءات لتعزيز التنمية االقتصادية. 

جديدة  ▪ أزمة  أجبرت  )حزيران):  يونيو   30
للنفايات في نابولي واحتجاجات المواطنين الحكومة 
على المصادقة على قرار يسمح بنقل النفايات إلى 

مناطق أخرى. 
30 يونيو )حزيران): وافق مجلس الوزراء  ▪

على خطة تقشفية جديدة في اإلنفاق العام تشمل 
اقتطاعات تصل إلى ملياري يورو في عام 2011 

و5 مليارات يورو في عام 2012. 
السواحل  ▪ خفر  )حزيران): سجل  يونيو   30

وصول 1164 مهاجًرا في اليومين الماضيين إلى 
المبيدوزا هاربين من ليبيا. 

سلوفينيا

5 يونيو )حزيران): رفض السلوفينيون في  ▪
المتمثلة  الحكومية  الخطة  بنسبة 70%  استفتاء 

في رفع سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة.
27 يونيو )حزيران): انسحب الحزب الثاني في  ▪

باهور  بوروت  يقودها  التي  االئتالفية  الحكومة 
(Borut Pahor)، حزب زاريس )يسار– وسط)، 
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من الحكومة العتراضه على التدابير التقشفية التي 
طرحها حزب الديمقراطيين االشتراكيين.

كرواتيا

24 يونيو )حزيران): وافق المجلس األوروبي  ▪
على إنهاء المفاوضات مع كرواتيا لتمكينها من 

االنضمام إلى االتحاد في عام 2013.

البوسنة والهرسك

30 يونيو )حزيران): حال غياب دعم برلمانيي  ▪
كوكيتش  سالفو  تعيين  دون  البوسنة  صرب 
الوزراء  لمجلس  رئيساً   (Slavo Kukic)
االتحادي، كما أوصت الرئاسة الجماعية في 14 

يونيو )حزيران).

صربيا

3 يونيو )حزيران): بدأت في الهاي محاكمة  ▪
راتكو مالديتش بسبب مذبحة سربرينيتسا.

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 
(FYROM)

االنتخابات  ▪ اختُتمت  )حزيران):  يونيو   5
الثورة  منظمة  ائتالف  بفوز  المبكرة  البرلمانية 
الداخلية لمقدونيا الحاكم والحزب الديمقراطي من 
المقدونية، على الرغم من  الوطنية  الوحدة  أجل 
انتقل من 63 إلى 56  خسارته لألغلبية، حيث 
الديمقراطى  االشتراكى  التحالف  لصالح  مقعدا، 
من أجل مقدونيا الذي انتقل من 18إلى 43 مقعدا.

ألف  ▪ حوالي  تظاهر  )حزيران):  يونيو   20
وحشية  ضد   (Skopje( سكوبيي  في  شخص 
وفاة  بعد  للمواطنين  احتجاج جديد  في  الشرطة، 
 (Martin Nesvoski( الشاب مارتن نيسفوسكي
في مظاهرة خالل االنتخابات التي أجريت يوم 5 

يونيو )حزيران).

اليونان

5 يونيو )حزيران): تظاهر 50 ألف شخص  ▪
في أثينا احتجاجا على برنامج التقشف الحكومي قبل 
يوم واحد من اعتماد تدابير جديدة لخفض العجز 
تتضمن مزيدا من الخصخصة وزيادة الضرائب 

وتقليص تعويضات التسريح وتخفيض األجور.
العام  ▪ اإلضراب  شل  )حزيران):  يونيو   15

الثالث هذا العام الحركة في اليونان، وانتهى بأعمال 
شغب ومظاهرات حاشدة في أثينا. باإلضافة إلى 
االحتجاجات، هناك حركة "الغاضبون" اليونانيون 
الذي يعتصمون في ميدان سينتاجما منذ 21 يوماً.

17 يونيو )حزيران): أعلن جورج باباندريو  ▪
تعديل  (Yorgos Papandreu) عن إجراء 
الدفاع  وزير  تولى  حيث  حكومي.  وزاري 
Evangelos Veni- (إيفانجيلوس فينيزيلوس 

لجيورجوس  َخلَفاً  االقتصاد  حقيبة   (zelos
Yorgos Papaconstan- (باباكونستانتينو 
tinou) الذي أصبح بدوره وزيراً للبيئة والطاقة.

22 يونيو )حزيران): تجاوز جورج باباندريو  ▪
من  حزمة  بتنفيذ  ليقوم  الثقة  سحب  امتحان 
الحصول  البالد من  لتمكين  التقشفية  اإلجراءات 
على جزء آخر من خطة اإلنقاذ. تظاهر 10 آالف 

شخص ضد الحكومة في ميدان سينتاجما.
يونيو )حزيران): شل اإلضراب  ▪ 28 و29 

العام الرابع النقل والمستشفيات والبنوك واإلدارة 
العامة.

30 يونيو )حزيران): تواصلت االشتباكات  ▪
بين المتظاهرين والشرطة في ميدان سينتاجما في 
)بـ 155  البرلمان  فيه  صادق  الذي  اليوم  نفس 
صوتا مؤيدا مقابل 136 صوتا معارضا وامتناع 
بتطبيق  يسمح  قانون  على  أصوات)  خمسة 
اإلجراءات التقشفية المطروحة من ِقبل الحكومة 

اعتباراً من يوليو )تموز). 

تركيا

12 يونيو )حزيران): أجرت تركيا انتخابات  ▪
برلمانية حصل فيها حزب العدالة والتنمية على 
األغلبية الُمْطلقة بنسبة %49.9 من األصوات، 
 ،CHP( الجمهوري  الشعب  بحزب  متبوعا 

الكمالي) بنسبة 25.9%.
14 يونيو )حزيران): ُقتل ثالثة إرهابيين من  ▪

حزب العمال الكردستاني في اشتباكات مع الجيش 
في عمرانلي )Imranli) قبل يوم واحد من انتهاء 
الموعد الذي حدده زعيم حزب العمال الكردستاني، 
عبد هللا أوجالن، لتبدأ أنقرة المحادثات مع حزب 

العمال الكردستاني.
26 يونيو )حزيران): سجلت اشتباكات في  ▪

إسطنبول بين الشرطة ومتظاهرين كانوا يحتجون 
 Hatip( على طرد النائب المسجون، هاتيب ديكل
Dicle)، من مقعده بقرار من هيئة االنتخابات، 
حرمان  تم  كما  لإلرهاب.  دعاية  نشر  بتهمة 
برلمانيين من حزب الشعب الجمهوري وآخر من 
حزب الحركة القومية )MHP، قومي تركي)، 
من مقاعدهم. 29 يونيو )حزيران): قاطع حزب 
الشعب الجمهوري وحزب السالم والديمقراطية 

الجلسة االفتتاحية للبرلمان.

قبرص

أمانة  ▪ رئيس  استقال  )حزيران):  يونيو   22
 ،2012 عام  األوروبي  لالتحاد  قبرص  رئاسة 
 ،(Andreas Moleskis( أندرياس موليسكيس

من منصبه بعد تورطه في فضيحة فساد.

سوريا

الوزراء،  ▪ رئيس  أمر  )حزيران):  يونيو   6
قانون  لجنة إلعداد مشروع  بإنشاء  عادل سفر، 

جديد يجيز تأسيس أحزاب جديدة.

6 يونيو )حزيران): ُقتل 120 متظاهرا في  ▪
اشتباكات مع الشرطة بمدينة جسر الشغور. 20 
عدد  أن  إلى  التقديرات  تشير  )حزيران):  يونيو 
الفارين من هذه المنطقة إلى تركيا هرباً من تدخل 
إلى 10 آالف  إدلب وصل  الجيش في محافظة 

شخص.
20 يونيو )حزيران): أكد الرئيس بشار األسد  ▪

"مؤامرة  نتيجة  هي  الثورة  أن  له  خطاب  في 
أجنبية"، وعاد ليقدم عدة إجراءات ديمقراطية. ورداً 
على هذا الخطاب، خرج اآلالف من السوريين إلى 
الشوارع مطالبين باستقالته، بينما لم يتوقف القمع 

العنيف طوال الشهر.
21 يونيو )حزيران): أصدر بشار األسد عفواً  ▪

عاماً جديداً.
22 يونيو )حزيران): مدد االتحاد األوروبي  ▪

العقوبات المفروضة على سوريا.

لبنان

13 يونيو )حزيران): تم اإلعالن عن تشكيل  ▪
الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء، نجيب ميقاتي، 
بعد خمسة أشهر من الجدل السياسي منذ تعيينه 
في يناير )كانون الثاني) بدعم من حزب هللا. من 
بين 30 عضوا في الحكومة تبرز أسماء: محمد 
وفايز  االقتصاد،  بوزارة  احتفظ  الذي  الصفدي، 
غصن، على رأس وزارة الدفاع، ومروان شربل، 

في وزارة الداخلية. 
30 يونيو )حزيران): قامت بعثة عن المحكمة  ▪

اللبناني في  العام  المدعي  بلبنان بتسليم  الخاصة 
كبار  من  أربعة  ضد  االتهام  الئحة  بيروت 
المسؤولين في حزب هللا في قضية اغتيال الرئيس 

رفيق الحريري.

األردن

التنسيق  ▪ لجنة  رفضت  )حزيران):  يونيو   7
بين أحزاب المعارضة مقترح قانون انتخابي جديد 
ُمقّدم من ِقبل لجنة الحوار الوطني لعدم كفايته، 
االنتخابية  الدائرة  نظام  على  ينص  الذي  وهو 
على  ناخب  كل  فيها  سيصوت  التي  الواحدة 
وزيادة عدد  الوطني،  المستوى  محافظته وعلى 
المقاعد من 120 إلى 130 مقعدا وتشكيل لجنة 
العمليات  على  لإلشراف  األعيان  من  مستقلة 

االنتخابية.
27 يونيو )حزيران): صوت البرلمان ضد  ▪

محاكمة رئيس الوزراء معروف البخيت، و17 
وزير  محاكمة  ولصالح  حكومته،  في  وزيرا 
إساءة  بتهمة  دباس،  أسامة  السابق،  السياحة 
في  الترخيص  بعد  والفساد  السلطة  استخدام 
بعد  فيه  األشغال  توقفت  كازينو  ببناء   2007
إلغاء  تسبب  القانون.  ينتهك  العقد  أن  اكتشاف 
ملياري  بحوالي  تقدر  للدولة  خسائر  في  العقد 
من  عدد  استقالة  إلى  القرار  هذا  أدى  دوالر. 

البرلمانيين.
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مصر

لحزب  ▪ الترخيص  تم  يونيو )حزيران):   12
النور السلفي.

قوة  ▪  13 شكلت  )حزيران):  يونيو   14
المسلمين  اإلخوان  جماعة  بينها  من  السياسية، 
وهيئة محمد البرادعي، تحالفا لتقديم قائمة موحدة 
النتخابات سبتمبر )أيلول)، وذلك بهدف تشكيل 

حكومة وحدة وطنية.
15 يونيو )حزيران): رفع المجلس العسكري  ▪

)كانون  يناير  منذ  القائم  التجول  حظر  الحاكم 
الثاني).

25 يونيو )حزيران): حكم على وزير التجارة  ▪
بالسجن  السابق، رشيد محمد رشيد،  والصناعة 
لمدة خمس سنوات بتهمة اإلغتناء غير الشرعي 

والحيازة غير القانونية.
ميدان  ▪ شهد  )حزيران):  يونيو  و29   28

الجيش  تفريق  بعد  جديدة  مواجهات  التحرير 
العتصام ضد بطء العدالة في مقاضاة المسؤولين 
العسكري  المجلس  ومطالبة  الثورة  قتلى  عن 

الحاكم بنقل السلطة.

ليبيا

7 يونيو )حزيران): أعلن وزير العمل محمد  ▪
األمين منفور، انشقاقه عن النظام من جنيف.

ظبي  ▪ أبو  استضافت  )حزيران):  يونيو   9
ليبيا،  الثالث لمجموعة االتصال بشأن  االجتماع 
والمساعدات  األموال  منح  مناقشة  تمت  حيث 
اإلنسانية للمجلس الوطني االنتقالي ووضع خطة 
القذافي. وبالموازاة مع  بعد سقوط نظام  انتقالية 
ذلك، تواصل القتال طوال الشهر بين النظام الليبي 
والثوار المدعومين من قبل منظمة حلف شمال 

األطلسي.
اعترفت  ▪ )حزيران):  يونيو  و13   12

بالمجلس  وألمانيا  المتحدة  العربية  اإلمارات 
الشرعي  الممثل  باعتباره  اإلنتقالي  الوطني 
إلى كل من فرنسا وقطر  بذلك  لينضما  لليبيين، 
ومالطا  وغامبيا  وإيطاليا  المتحدة  والمملكة 
واألردن والسنغال وإسبانيا وإستراليا والواليات 

المتحدة األمريكية.
27 يونيو )حزيران): أمرت المحكمة الجنائية  ▪

الدولية باعتقال معمر القذافي وابنه سيف اإلسالم 
العسكرية، عبد هللا  وصهره مدير االستخبارات 

السنوسي، بتهمة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية.

تونس

4 يونيو )حزيران): ُقتل خمسة أشخاص في  ▪
اضطرابات جديدة في المتلوي خالل احتجاجات 
عمال شركة فوسفاط قفصة التي انطلقت في شهر 
مارس )آذار) بسبب سياسة التوظيف في الشركة.

8 يونيو )حزيران): تم اإلعالن رسميا بأن  ▪
23 أكتوبر )تشرين األول) سيكون موعد إجراء 

االنتخابات التشريعية التأسيسية.

20 يونيو )حزيران): أدين زين العابدين بن  ▪
علي وليلى الطرابلسي غيابيا بالسجن 35 عاما 
المشروعة  غير  والحيازة  العام  المال  لتحويل 

للمجوهرات واألموال.
26 يونيو )حزيران): قررت الحكومة عدم  ▪

الدستوري  التجمع  حزب  ألعضاء  السماح 
الديمقراطي المنحل بالمشاركة أو التصويت في 

االنتخابات المقبلة.
حركة  ▪ زعيم  أعلن  )حزيران):  يونيو   27

االنسحاب  الغنوشي،  راشد  اإلسالمية،  النهضة 
على  المشرفة  اللجنة  من  لحزبه  النهائي 
اإلصالحات الديمقراطية، مؤكدا بأنها تفتقر إلى 

الشرعية.

الجزائر

3 و4 يونيو )حزيران): اعتقلت قوات األمن  ▪
األنصار  لواء  أعضاء من  أربعة  بومرداس  في 

المرتبط بتنظيم القاعدة في المغرب اإلسالمي.
رجال  ▪ من  أربعة  ُقتل  )حزيران):  يونيو   4

بين  الطريق  على  قنبلة  انفجار  في  الشرطة 
الناصرية وبرج منايل.

7 يونيو )حزيران): وقعت اضطرابات في  ▪
ورقلة بين الشرطة والسكان المحليين بعد احتجاج 

الشباب على ارتفاع معدالت البطالة.
21 يونيو )حزيران): لقي إرهابيان من تنظيم  ▪

مصرعهما  اإلسالمي  المغرب  بالد  في  القاعدة 
واعتُقل اثنان آخران في عملية للجيش في منطقة 

إليزي.
25 يونيو )حزيران): لقي جنديان حتفهما في  ▪

بني زيد إثر انفجار عبوة ناسفة كان وراءها تنظيم 
القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي.

المغرب

السادس  ▪ محمد  قّدم  )حزيران):  يونيو   17
مشروع الدستور الجديد الذي ينص على تقليص 
بعض سلطات الملك لصالح الحكومة والبرلمان 
األمازيغية  اللغة  ويمنح  المعتقد  بحرية  ويسمح 

الطابع الرسمي.

موريتانيا

موظفو  ▪ طالب  )حزيران):  يونيو  و15   6
بدفع  نواكشوط  في  الرسمية  اإلعالم  وسائل 
في  عليها  والمصادق  المتأخرة  األجور  زيادات 

عام 2009.

االتحاد األوروبي

المفوضية  ▪ قدمت  )حزيران):  يونيو   8
يورو  مليون   210 بقيمة  مقترحا  األوروبية 
األوروبيين  المزارعين  خسائر  عن  كتعويضات 
بسبب ما يعرف "بأزمة الخيار" التي اندلعت بعد 
أن أشارت سلطات هامبورغ عن طريق الخطأ 

المنتجات  من  وغيرها  الخيار  واردات  إلى 
الزراعية باعتبارها مصدر انتشار بكتيريا "إي-
كوالي" )E colli-0104) التي تسببت في وفاة 

25 شخصا منذ مايو )أيار).
23 و24 يونيو )حزيران): أعطى المجلس  ▪

األوروبي الضوء األخضر النضمام كرواتيا إلى 
في  النظر  إعادة  ووافق على  األوروبي  االتحاد 
دراغي  ماريو  وعيّن  األوروبية  الجوار  سياسة 
المركزي  للبنك  رئيسا   (Mario Draghi)
األوروبي اعتبارا من 1 أكتوبر )تشرين الثاني) 
العريضة  الخطوط  على  صادق  كما   ،2011
لسياسة الهجرة األوروبية وتكييف منطقة شنغن 
إنقاذ  بوضع خطة  وكلف  استثنائية  الحاالت  مع 

ثانية لليونان. 
27 يونيو )حزيران): بدأت أيسلندا مفاوضات  ▪

االنضمام. 

يوليو )تموز( 2011

الحكومة  على  هام  وزاري  تعديل  إدخال  تم 
فيه  تمت  الذي  الشهر  نفس  في  وذلك  اإلسبانية 
البرلمان  صادق  مبكرة.  انتخابات  إلى  الدعوة 
اإليطالي على حزمة طموحة من التدابير لتقليص 
كرواتيا،  في  يورو.  مليار   79 بحوالي  اإلنفاق 
 Ivo( ساناِدر  إيفو  السابق،  الرئيس  دخل 
تجاوزت  الفساد.  بتهمة  السجن   ،(Sanader
لبدء  األخيرة  العقبات  أكبر  إحدى  صربيا 
األوروبي  االتحاد  إلى  االنضمام  مفاوضات 
 ،(Goran Hadzic( باعتقالها غوران هاجيتش
والمطلوب  البوسنية  الحرب  من  الهاربين  آخر 
ليوغوسالفيا  الدولية  الجنائية  المحكمة  لدى 
السابقة. أما العائق الرئيسي اآلخر، المتمثل في 
كبيرة  لنكسة  تعرض  فقد  كوسوفو،  قضية  حل 
 (Brnjak( بسبب األزمة الحدودية بين برنياك
على  اليونان  حصلت   .(Jarinje( ويارينيي 
إطار خطة  في  المساعدات  الخامسة من  الدفعة 
بالقاعدة  انفجار  تسبب  قبرص،  في  اإلنقاذ. 
 Evangelos( العسكرية إيفانجيلوس فلوراكيس
وحدوث  احتجاجات  اندالع  في   (Florakis
عدم  أدى  تونس،  في  الحكومة.  في  استقاالت 
حظر  فرض  إلى  البالد  تعيشه  الذي  االستقرار 
في  بوزيد.  وسيدي  قفصة  من  كل  في  التجول 
مصر، تواصلت االعتصامات بميدان التحرير. 
الوطني  االنتقالي  المجلس  ثوار  ليبيا، عزز  في 
من  بدعم  وذلك  طرابلس،  نحو  ببطء  تقدمهم 
منظمة حلف شمال األطلسي. في سوريا، واصل 
تواصت  كما  الشديد،  قمعه  البعث  حزب 
إخماد  تستطع  لم  ولكنها  الجماعية،  االعتقاالت 
حدة  ارتفعت  األردن،  في  االحتجاجات.  وهج 
االحتجاجات بسبب عدم تنفيذ اإلصالحات التي 
أعلن عنها الملك عبد هللا الثاني، بينما في المغرب 
تمت الموافقة على مشروع الدستور الجديد بعد 

إجراء استفتاء شعبي.
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البرتغال

24 يوليو )تموز): انتخب الحزب االشتراكي،  ▪
 Antonio José( سيغورو  جوزيه  أنطونيو 
لجوزيه  خلفا  جديداً  عاماً  أميناً   ،(Seguro

.(José Sócrates( سوكراتيس

إسبانيا

8 يوليو )تموز): أعلن نائب الرئيس ووزير  ▪
الداخلية والمتحدث باسم الحكومة، ألفريدو بيريث 
 ،(Alfredo Pérez Rubalcaba( روبالكابا
تقديم  من  واحد  يوم  قبل  الحكومة  من  انسحابه 
ترشيحه لرئاسة الحكومة. 11 يوليو )تموز): تم 

اإلعالن عن تعديل في أهم الحقائب الوزارية.
كامبس  ▪ فرانثيسكو  قدم  )تموز):  يوليو   20

كرئيس  استقالته   (Francisco Camps)
إلقليم فالنسيا، للمثول للمحاكمة في قضية الفساد 

.(Gürtel( المعروفة بإسم غورتل
24 يوليو )تموز): مظاهرة جديدة "للغاضبين"  ▪

السياسي  الوضع  على  احتجاجا  مدريد  في 
واالقتصادي في البالد.

لويس  ▪ خوسيه  دعا  )تموز):  يوليو   29
 José Luís Rodríguez( رودريغيث ثاباتيرو
Zapatero) إلى إجراء انتخابات مبكرة في 20 

نوفمبر )تشرين الثاني) 2011.

فرنسا

نيكوال ساركوزي  ▪ أعلن  )تموز):  يوليو   12
إلى  زيارته  خالل   (Nicolas Sarkozy)
أفغانستان عن انسحاب ربع القوات الفرنسية من 

البالد بحلول نهاية عام 2012.
13 يوليو )تموز): انتهاء موعد تقديم طلبات  ▪

الترشيحات لالنتخابات التمهيدية للحزب االشتراكي 
الرئاسية  لالنتخابات  المرشح  انتخاب  أجل  من 
Mar-( 2012. المرشحون الستة هم مارتين أوبري
 François( هوالند  وفرانسوا   (tine Aubry
 Ségolène( رويال  وسيغولين   (Hollande
Arnaud Monte-( وأرنو مونتيبورغ (Royal
bourg) ومانويل فالس )Manuel Valls) وجان 

.(Jean-Michel Baylet( ميشيل بايلي

موناكو

الثاني  ▪ ألبرت  تزوج  )تموز):  يوليو   2
شارلين  أفريقية  الجنوب  من   (Alberto II)

.(Charline Wittstock( ويتستوك
7 يوليو )تموز): صادقت موناكو على تعديل  ▪

لقانون الملكية العقارية يخفض الضرائب من 7.5 
إلى 4.5%. 

إيطاليا

1 يوليو )تموز): تم في صقلية اعتقال غايتانو  ▪
رينا  توتو  شقيق   ،(Gaetano Riina( رينا 

لعصابة  الجديد  الزعيم   ،(Totò Riina)
كورليوني. 

14 يوليو )تموز): تم اعتقال 45 شخصا من  ▪
 (Coluccio( وكولوتشيو (Aquino( عائلة أكينو
من منظمة ندرانجيتا )Ndrangheta) في كل 

من إيطاليا وإسبانيا وهولندا.
على  ▪ البرلمان  صادق  )تموز):  يوليو   15

الخطة التقشفية التي قدمتها الحكومة القتطاع 79 
مليار يورو من اإلنفاق العام على مدى السنوات 

الثالث المقبلة.
20 يوليو )تموز): بناء على طلب من المدعي  ▪

العام بنابولي، وافق البرلمان على اعتقال نائب 
الحزب الديمقراطي الليبرالي )PDL)، ألفونسو 
بابا )Alfonso Papa)، المتورط في فضيحة 

.P4 الفساد المعروفة بـ

مالطا

على  ▪ البرلمان  صادق  )تموز):  يوليو   25
قانون يسمح بالطالق.

كرواتيا

يوليو )تموز): عقدت كرواتيا وصربيا  ▪  18
والبوسنة قمتها الثالثية األولى لتعزيز التعاون في 

إطار عملية االنضمام إلى االتحاد األوروبي.
18 يوليو )تموز): دخل الرئيس السابق إيفو  ▪

رميتينيش  سجن   (Ivo Sanader( سانادر 
(Remetinec) بعد أن تم ترحيله من النمسا، حيث 
كان محتجزا منذ ديسمبر )كانون األول) 2010، 

في انتظار بدء المحاكمة ضده بتهمة الفساد. 

البوسنة والهرسك

5 يوليو )تموز): حّملت محكمة االستئناف،  ▪
التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، هولندا مسؤولية 
Sre- سريبرينيتسا  في  بوسنيين  ثالثة  (مقتل 
تحت  كانوا  والذين   ،1995 عام   (brenica

حماية قوات حفظ السالم الهولندية.

الجبل األسود

نتائج  ▪ عن  الكشف  تم  )تموز):  يوليو   12
اإلحصاء السكاني لجمهورية الجبل األسود والتي 
رفضها المجتمع الصربي بحجة أنها متالعب بها.

18 يوليو )تموز): قدم سفيتوزار ماروفيتش  ▪
حزب  زعيم  نائب   ،(Svetozar Marovic)
 ،(DPS( الحاكم  الديمقراطيين  االشتراكيين 
استقالته بعد أن علم بأن وكالة األمن القومي كانت 
تراقب تحركات عائلته بعد تورط أخيه في فضيحة 

"زافاال" )Zavala) الحضرية.

صربيا

5 يوليو )تموز): وقعت صربيا وألبانيا على  ▪
تحرير التأشيرات.

▪  Boris( 6 يوليو )تموز): قام بوريس تاديتش
البوسنة،  إلى  له  رسمية  زيارة  بأول   (Tadic
والتي كانت حاسمة في تطبيع العالقات الثنائية.

األمن  ▪ منظمة  تبنت  )تموز):  يوليو   10
والتعاون في أوروبا )OSCE) القرار الُمقّدم من 
ِقبل صربيا والذي يطالب بفتح تحقيق دولي حول 

تجارة األعضاء خالل الصراع في كوسوفو.
20 يوليو )تموز): اعتقلت صربيا الجنرال  ▪

هاجيتش،  غوران  الكرواتي،  الصربي  السابق 
الذي تم تسليمه في 22 يوليو )تموز) إلى الهاي.

كوسوفو حسب القرار رقم 1244 الصادر عن 
مجلس األمن لألمم المتحدة 

من  ▪ أشهر  خمسة  بعد  )تموز):  يوليو   2
المفاوضات، وّقعت صربيا وكوسوفو على اتفاقية 
تسمح بعبور الحدود بوثائق هوية ولوحات سيارات 
والدبلومات  الملكية  رسوم  وإصدار  كوسوفية 

األكاديمية المعترف بها من قبل كال الطرفين.
فرض  ▪ كوسوفو  أعلنت  )تموز):  يوليو   20

وفرض  الصربية  الواردات  جميع  على  حظر 
ضريبة %10 على الواردات البوسنية رداً على 
على  وسراييفو  بلغراد  فرضته  الذي  الحصار 
تدخلت  )تموز):  يوليو   26 البوسنة.  صادرات 
قوات األمن في كوسوفو الستعادة السيطرة على 
المركزين الحدوديين برنياك )Brnjak) ويارينيي 
(Jarinje) اللذين استولى عليهما متظاهرون من 
صرب كوسوفو للسماح بدخول البضائع الصربية. 
القوة  تدخل  الوضع  تطلب  )تموز):  يوليو   27

 .(KFOR( الدولية في كوسوفو

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 
(FYROM)

19 يوليو )تموز): صادق البرلمان على غلق  ▪
أربع ملفات من جرائم الحرب خالل النزاع في 
عام 2001 كان قد تم إحالتها من ِقبل المحكمة 
.(ICTY( الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة

26 يوليو )تموز): صادقت محكمة سكوبي  ▪
.(A1-TV( على إفالس وإغالق قناة (Skopje)

ألبانيا

الجدل،  ▪ من  شهرين  بعد  )تموز):  يوليو   8
باشا  لولزيم  المركزية،  االنتخابات  لجنة  زكت 
(Lulzim Basha)، رئيسا جديدا لبلدية تيرانا 
المقدم  واألخير  الخامس  االستئناف  بعد رفضها 

.(PS( من ِقبل الحزب االشتراكي
▪  Sali( 19 يوليو )تموز): أعلن صالح بريشا

Berisha) عن إجراء تعديل وزاري.

اليونان

8 يوليو )تموز): أكمل صندوق النقد الدولي  ▪
المراجعة الرابعة للنتائج االقتصادية لليونان والتي 



20
12

ي 
سط

تو
الم

33
4

حق
مال

ستسمح باإلفراج عن 3.2 مليار يورو. وتعد هذه 
األولى  اإلنقاذ  خطة  من  الخامسة  الدفعة  هي 

لالقتصاد اليوناني.

تركيا

6 يوليو )تموز): أعلن رجب طيب أردوغان  ▪
تشكيل  عن   (Recep Tayyip Erdogan)
بزيادة  التي تضم 26 وزارة،  الجديدة  الحكومة 

تسع وزارات عن الحكومة الماضية.
11 يوليو )تموز): بعد أسبوعين تقريبا من  ▪

الجمهوري  الشعب  نواب حزب  أدى  المقاطعة، 
حزب  مع  مبدئي  اتفاق  الى  التوصل  بعد  القسم 
اعتقال  حول   (AKP( الحاكم  والتنمية  العدالة 
الجمهوري  الشعب  حزب  من  منتخبين  أعضاء 

.(CHP)
14 يوليو )تموز): ُقتل 13 جنديا في كمين  ▪

نصبه حزب العمال الكردستاني )PKK) في ديار 
.(Diyarbakir( بكر

30 يوليو )تموز): استقالت القيادة العسكرية  ▪
بسبب خالفات مع الحكومة بعد أن رفضت هذه 
األخيرة ترقية أي عسكري مشتبه في تورطه في 

أي مؤامرة انقالبية.

قبرص

لألمم  ▪ العام  األمين  اجتمع  )تموز):  يوليو   7
المتحدة، بان كي مون )Ban Ki-Moon)، في 
جنيف برئيس جمهورية قبرص وزعيم المنطقة 
الشمالية إلحياء المفاوضات بعد أن شهدت "أسوأ 
ثالثة أشهر" لها منذ انطالقها في سبتمبر )أيلول) 

.2008
11 يوليو )تموز): تسبب اندالع مفاجئ للنيران  ▪

في إحراق شحنة البارود التي تم ضبطها في فبراير 
مونشيغورسك  سفينة  متن  على  )شباط) 2009 
(Monchegorsk) المشتبه في إمدادها سوريا 
بأسلحة حربية قادمة من إيران، مما أدى إلى وقوع 
فلوراكيس  إيفانجيلوس  قاعدة  في  انفجار 
ما  وهو  البحرية،   (Evangelos Florakis)
أسفر عن مقتل 13 شخصا وألحق أضرارا بمحطة 
الكهرباء الرئيسية في البالد. 12 يوليو )تموز): 
أعلن وزير الدفاع اليوناني، كوستاس باباكوستاس 
(Costas Papacostas)، والجنرال بيتروس 
عن   ،(Petros Tsalikides( تساليكيديس 
استقالتهما فيما تظاهر 10 آالف شخص في نيقوسيا 
)تموز):  يوليو   18 الحكومة.  باستقالة  للمطالبة 
كيبريانو  ماركوس  الخارجية  وزير  استقال 
Marcos Kyprianou(. 28) يوليو )تموز): 
 Demetris( كريستوفياس  ديميتريس  أجبر 

Christofias) الحكومة على االستقالة.
19 يوليو )تموز): أكد رجب طيب أردوغان  ▪

ستّجمد  تركيا  أن  قبرص  لشمال  زيارته  خالل 
عالقاتها مع االتحاد األوروبي إذا لم يتم التوصل 
إلى اتفاق حول تقسيم الجزيرة قبل حلول الرئاسة 

نصف السنوية القبرصية.

سوريا

4 يوليو )تموز): توغلت قوات الجيش داخل  ▪
مدينة حماة.

الحوار  ▪ دمشق  في  بدأ  )تموز):  يوليو   10
الوطني بدعوة من الحكومة. قاطعت قوى المعارضة 
الرئيسية المحادثات بسبب عدم توقف القمع العنيف.

أسرى  ▪ "جمعة  تحولت  )تموز):  يوليو   15
الحرية" في دمشق إلى أكبر مظاهرة احتجاجية 

ضد النظام منذ بداية الثورة.
الحكومة  ▪ اعتمدت  )تموز):  يوليو  25 و26 

قانونين جديدين: األول خاص باالنتخابات والثاني 
متعلق باألحزاب، في محاولة إلخماد االحتجاجات 
التي تتواصل بشكل يومي والتي أدت حتى أواخر 

يوليو )تموز) إلى مقتل 1600 شخص.

لبنان

سياح  ▪ سبعة  تسليم  تم  )تموز):  يوليو   14
أستونيين، اختطفتهم حركة التجديد واإلصالح في 
مارس )آذار) بزحلة في سهل البقاع، إلى السفارة 

الفرنسية في بيروت.
26 يوليو )تموز): أصيب ستة جنود تابعين  ▪

األمم  لقوة  التابعة  الفرنسية  السالم  حفظ  لقوات 
المتحدة المؤقتة في لبنان )UNIFIL) في عملية 

تفجير بمدينة صيدا.

األردن

احتجاجات  ▪ من  يوم  بعد  )تموز):  يوليو   2
"جمعة العار"، صادق الملك عبد هللا الثاني على 
تعديل حكومي يخص الوزارات الرئيسية. ولكن 
المسيرات على  تواصل  تمنع  لم  التغييرات  هذه 
)تموز)  يوليو   15 يوم  نُظمت  التي  تلك  غرار 

وأدت إلى وقوع اضطرابات كبيرة.

مصر

"جمعة  ▪ مليونية  حثت  )تموز):  يوليو   8
اإلصرار" في ميدان التحرير المجلس العسكري 
على تسريع اإلصالحات التي تطالب بها الثورة 
وإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين. وتواصلت 
من  الرغم  على  الشهر  طوال  االحتجاجات 
االستقاالت المتتالية لنائب رئيس الوزراء ووزراء 

الخارجية والصناعة واالقتصاد.
جنايات  ▪ محكمة  حكمت  )تموز):  يوليو   12

القاهرة على رئيس الوزراء السابق، أحمد نظيف، 
أموال  اختالس  بتهمة  واحد  عام  لمدة  بالسجن 
عامة. كما تم الحكم استنادا إلى التهم نفسها على 
العادلي،  حبيب  السابق،  الداخلية  وزير 
ووزيرالمالية، يوسف بطرس غالي، بالسجن لمدة 

5 و10 سنوات على التوالي.
األعلى  ▪ المجلس  أعلن  )تموز):  يوليو   20

جديد  قانون  على  مصادقته  المسلحة  للقوات 
لالنتخابات تُعارضه معظم األحزاب السياسية.

الثمانية  ▪ األعضاء  تقلد  )تموز):  يوليو   21
عشر مناصبهم في الحكومة الجديدة. 23 و24 
يوليو )تموز): وقعت احتجاجات عنيفة في القاهرة 

ضد الحكومة الجديدة.

ليبيا

سيطرتهم  ▪ المتمردون  أكد  )تموز):  يوليو   7
وبأنهم  بأكملها  الغربي  الجبل  منطقة  على 
يتواجدون على بعد 50 كيلومترا من طرابلس.

إسطنبول  ▪ استضافت  )تموز):  يوليو   15
الدورة الرابعة لمجموعة االتصال حول ليبيا، التي 
قررت تكثيف الضغط العسكري على النظام ونقل 
إلى  السياسية  المفاوضات  على  اإلشراف  مهمة 
مبعوث األمم المتحدة إلى ليبيا، عبد اإلله الخطيب. 
المشاركة في هذا االجتماع  الدول  كما اعترفت 

بالمجلس الوطني االنتقالي حاكما شرعيا لليبيا.
الليبيون  ▪ المتمردون  أكد  )تموز):  يوليو   18

التابعة  الدفاعية  الخطوط  تكسير  استطاعوا  أنهم 
للقذافي في البريقة التي يسيطر عليها النظام منذ 

مارس )آذار).
المجلس  ▪ رئيس  أعلن  )تموز):  يوليو   28

الوطني االنتقالي، مصطفى عبد الجليل، عن مقتل 
الفتاح  عبد  المعارضة،  القوات  أركان  رئيس 

يونس.

تونس

4 يوليو )تموز): تمت إدانة زين العابدين بن  ▪
علي والحكم عليه غيابًيا للمرة الثانية بالسجن لمدة 
المخدرات  لحيازته  أخرى  سنة  عشر  خمسة 
يوليو )تموز):  واألسلحة والتراث األثري. 28 
حكم على بن علي للمرة الثالثة بالسجن لمدة ستة 
متعلقين  ملفين  في  لتورطه  أخرى  عاما  عشر 

بالفساد العقاري.
العدل  ▪ وزير  اعتقال  تم  )تموز):  يوليو   11

وسوء  الفساد  بتهمة  التكاري،  بشير  السابق، 
استخدام السلطة.

13 يوليو )تموز): فرضت الحكومة حظرا  ▪
للتجول ألجل غير مسمى في قفصة.

األمن  ▪ قوات  منعت  )تموز):  يوليو   16
مظاهرة في تونس للمطالبة باستقالة وزيري العدل 
لتحقيق  العليا  الهيئة  تشكيل  وإعادة  والداخلية 

أهداف الثورة.
التجول  ▪ تم فرض حظر  )تموز):  يوليو   18

ضد  االحتجاجات  إلنهاء  بوزيد  سيدي  في 
الحكومة.

الجزائر

المؤقتون  ▪ األساتذة  تظاهر  )تموز):  يوليو   6
في الجزائر العاصمة للمطالبة بمزيد من المناصب 

القارة في التعليم العام.
العاملون في وكالة  ▪ نّظم  يوليو )تموز):   11

الطيران الجزائرية إضرابا، يعد الثاني من نوعه 
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في شهر واحد، للمطالبة بزيادة األجور. 17 يوليو 
)تموز): بدأت الشركة محادثات مع النقابات بعد 

الخسائر التي قدرت بالماليين.
والجزائر  ▪ تونس  وّقعت  )تموز):  يوليو   12

اتفاقا هاما في الجزائر العاصمة لترسيم حدودهما 
البحرية.

ُقتل إرهابيان من تنظيم  ▪ يوليو )تموز):   16
القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي أثناء هجومين 
منايل  برج  في  للشرطة  مركز  ضد  انتحاريين 
يوليو   18 آخرين.  شخصين  مقتل  عن  أسفرا 
تنظيم  إلى  ينتمون  إرهابيين  لقي سبعة  )تموز): 
في  حتفهم  اإلسالمي  المغرب  بالد  في  القاعدة 

.(Tisdrine( عملية للجيش في تيسدرين

المغرب

استفتاًء  ▪ المغرب  أجرى  )تموز):  يوليو   1
يضم  الجديد  الدستور  مشروع  على  شعبًيا 
اإلصالحات السياسية التي أعلن عنها الملك محمد 
السادس. حيث حققت "نعم" نسبة %98.5 من 
بنسبة  تميّز  الذي  االستفتاء  هذا  في  األصوات 
مشاركة مرتفعة بلغت %72. ولكنه طوال الشهر 
إليها حركة 20 فبراير  توالت مظاهرات دعت 
)شباط) وجماعة العدل واإلحسان للتنديد بنتيجة 
عملية  شهدتها  التي  والتجاوزات  االستفتاء 

التصويت. 

موريتانيا

مت مظاهرة دعت إليها  ▪ 1 يوليو )تموز): نُظِّ
حركة 25 فبراير )شباط) في نواكشوط احتجاجا 
على اإلحصاء الوطني إلنطوائه، حسب الحركة، 

على تمييز ضد السود.
4 يوليو )تموز): ُقتل 15 إرهابيا من تنظيم  ▪

الهجوم  بعد  اإلسالمي  المغرب  بالد  في  القاعدة 
.(Bassiknou( على حامية للجيش في باسكنو

االتحاد األوروبي

1 يوليو )تموز): تولت بولندا الرئاسة نصف  ▪
السنوية لالتحاد األوروبي لتواجه تحديات تشديد 
منطقة  في  االستقرار  لتحقيق  المالي  االنضباط 
وتعزيز  االقتصادي  االنتعاش  وتسريع  اليورو، 
السوق المشتركة وتقوية الشراكة مع دول أوروبا 
الشرقية المجاورة وإحراز تقدم في التوسع نحو 
منطقة البلقان وتحسين سياسة الهجرة األوروبية.

1 يوليو )تموز): أصبحت الدنمارك أول دولة  ▪
في فضاء شينغن )Schengen) تعيد مراقبة 

حدودها بشكل دائم.
11 يوليو )تموز): أقر وزراء االقتصاد في  ▪

صندوق  مرونة  درجة  رفع  اليورو  منطقة 
االستقرار المالي األوروبي. 21 يوليو )تموز): 
صادق رؤساء دول وحكومات منطقة اليورو على 
النقد  لليونان بمشاركة صندوق  ثانية  إنقاذ  خطة 

الدولي.

جامعة الدول العربية

الدول  ▪ جامعة  صادقت  )تموز):  يوليو   14
الفلسطينية  الوطنية  السلطة  خطة  على  العربية 
األمم  في  الكاملة  العضوية  لطلب   (PNA)

المتحدة.

أغسطس )آب( 2011

تبنت كل من البرتغال وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا 
جديدة  تقشفية  تدابير  )آب)  أغسطس  شهر  في 
لمواجهة األزمة. تفاقم الوضع في منطقة شمال 
رئيس  مثل  الصربية.  األغلبية  ذات  كوسوفو 
هاراديناي  راموش  لكوسوفو،  السابق  الوزراء 
أمام  أخرى  مرة   ،(Ramush Haradinaj)
المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة. في 
تركيا، ارتفعت وتيرة الهجمات التي تشنها منظمة 
حزب العمال الكردستاني اإلرهابية. في مصر، 
بدأت محاكمة حسني مبارك ونجليه عالء وجمال. 
باستقالة  للمطالبة  مظاهرات  نظمت  تونس،  في 
الحكومة بسبب بطئها وعدم حزمها في محاكمة 
رموز النظام السابق وحماية أهداف الثورة. في 
تمكنت  الشرسة،  المقاومة  من  شهر  بعد  ليبيا، 
دخول  من  االنتقالي  الوطني  المجلس  قوات 
طرابلس. في سوريا، يبدو أن قرار سن قانونين 
وإجراء  السياسية  األحزاب  بتشريع  يسمحان 
موجة  إليقاف  متأخرا  جاء  الحرة  االنتخابات 

الثورة التي تجتاح جميع أرجاء البالد.

البرتغال

2 أغسطس )آب): أعادت البرتغال خصخصة  ▪
لبنك  ببيعه   (BPN( لألعمال  البرتغالي  البنك 
مليار   2.4 بـقيمة  دعمه  بعد  الدولي  االعتماد 
المحلي  الناتج  يعادل %1.4 من  ما  أي  يورو، 

اإلجمالي.
في  ▪ البرتغال  قررت  )آب):  أغسطس   12

إلى 23%   6 من  رفع  األول)  )تشرين  أكتوبر 
الضريبة على القيمة المضافة على الكهرباء والغاز 
التي كانت مقررة لسنة 2012، وذلك لتوفير 100 
مليون يورو إضافية في سبيل تحقيق الهدف المتمثل 
عام  أواخر  في   5.9% إلى  العجز  خفض  في 
مهمة  انتهاء  مع  الخطوة  هذه  وتزامنت   .2011
األوروبية  المفوضية  بها  تكلف  التي  المراقبة 
وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي األوروبي، 
الذين قرروا اإلفراج عن الدفعة الثانية من اإلنقاذ 

للبرتغال والتي تصل إلى 11.5 مليار يورو.

إسبانيا

عن  ▪ الحكومة  أعلنت  )آب):  أغسطس   19
خفض الضريبة على القيمة المضافة فيما يتعلق 
التدابير  الجديدة وعن مزيد من  المساكن  بشراء 

التقشفية التي تسعى لتوفير 5 مليارات يورو.

فرنسا

عدل  ▪ محكمة  أمرت  )آب):  أغسطس   4
التنفيذية  المديرة  ضد  تحقيق  بفتح  الجمهورية 
الدولي ووزيرة االقتصاد  النقد  الحالية لصندوق 
 Christine( الفرنسية السابقة، كريستين الغارد
متعلقة  محتملة  مخالفات  حول   ،(Lagarde
بإساءة استخدام السلطة واختالس األموال العامة 
كريدي  ضد   (Tapie( تابي  تحكيم  قضية  في 
عام  في   (Crédit Lyonnais( ليونيه 

.2007
الزراعة،  ▪ وزير  أعلن  )آب):  أغسطس   23

برونو لو مير )Bruno Le Maire)، تخصيص 
مساعدات تقدر بالماليين لمعالجة األزمة الخطيرة 

التي يعاني منها قطاع الزراعة.
على  ▪ الحكومة  وافقت  )آب):  أغسطس   24

خلق ضريبة مؤقتة بمعدل %3 على الدخل الذي 
يفوق 500 ألف يورو سنويا، سيتم حذفها عندما 
تقلص فرنسا عجزها إلى %3 من الناتج المحلي 

اإلجمالي في عام 2013. 

إيطاليا

اللجنة  ▪ الموافقة في  3 أغسطس )آب): تمت 
من  كل  يعاقب  قانون  مشروع  على  البرلمانية 

يخفي وجهه في األماكن العامة.
3 أغسطس )آب): تم تحويل قارب قادم من  ▪

المبيدوسا  إلى  شخصا   300 متنه  على  ليبيا 
(Lampedusa) من ِقبل خفر السواحل، والذي 
طلب  قد  كان  الداخلية،  وزارة  مصادر  حسب 
المساعدة من سفينة تابعة لحلف شمال األطلسي 

قريبة منه، ولكنها رفضت إغاثته.
12 أغسطس )آب): صادقت الحكومة على  ▪

يورو  مليار   45.5 بقيمة  جديدة  تقشفية  خطة 
لتحقيق توازن الميزانية في عام 2013، لتنضاف 
بذلك إلى الخطة األولى التي بلغ مجموعها 79 
مليار يورو. وتتضمت هذه الخطة تخفيض 54 
ألف وظيفة في القطاع العام وإعادة تنظيم الجهات 
وزيادة  العامة  الخدمات  بعض  وخصخصة 
واتخاذ  العليا  الدخول  أصحاب  على  الضرائب 

تدابير لمكافحة االحتيال.

مالطا

3 أغسطس )آب): ُحكم على الكاهنان تشارلز  ▪
سيري  وغودوين   (Charles Pulis( بوليس 
(Godwin Scerri) بالسجن لمدة خمسة وستة 
أعوام على التوالي بتهمة االعتداء الجنسي على 
11 طفال في دار لأليتام في الثمانينات، وهو ما 
االعتذار  تقديم  على  مالطا  أبرشية  راعي  أجبر 

للضحايا.
من  ▪ مجموعة  دخلت  )آب):  أغسطس   16

مع  اشتباكات  في  الشرعيين  غير  المهاجرين 
الشرطة خلّفت 19 جريحا في مركز لالعتقال.
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سلوفينيا

الوزراء،  ▪ رئيس  قبل  )آب):  أغسطس   10
بوروت باهور )Borut Pahor)، استقالة وزيرة 
الليبراليين الديمقراطيين  الداخلية وزعيمة حزب 
 Katarina( كريسال  كاتارينا   ،(LDS)
Kresal)، بعدما عثرت لجنة الوقاية من الفساد 
على أدلة تشير إلى تورط كريسال في ملف إيجار 
غير قانوني لمبنى لفائدة المكتب الوطني للتحقيقات.

كرواتيا

عملية  ▪ ذكرى  أججت  )آب):  أغسطس   5
العاصفة، التي ُطرد على إثرها 250 ألف صربي 
في عام 1995، حدة التوتر بين زغرب وبلغراد.

البوسنة والهرسك

8 أغسطس )آب): تظاهر مزارعون بوسنيون  ▪
وقاموا بقطع الطرق الرئيسية في البالد للمطالبة 

بدعم حكومي أكبر.

كوسوفو حسب القرار رقم 1244 الصادر عن 
مجلس األمن لألمم المتحدة 

2 أغسطس )آب): أعلن حلف شمال األطلسي  ▪
عن إرسال تعزيزات عسكرية للقوات حفظ السالم 
في كوسوفو )KFOR) في أعقاب تصاعد أعمال 
 Kosovska( العنف في كوسوفسكا ميتروفيتسا
المعابر  على  السيطرة  أجل  من   (Mitrovica

الحدودية مع صربيا.
محكمة  ▪ حكمت  )آب):  أغسطس   10

غيشي  ثابت  على   (Mitrovica( ميتروفيتسا 
تحرير  لجيش  السابق  القائد   ،(Sabit Geci)
كوسوفو )KLA)، بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة 
ارتكاب جرائم حرب ضد ألبان كوسوفو متهمين 
في  الصراع  خالل  الصربيين  مع  بالتواطؤ 

كوسوفو.

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 
(FYROM)

5 أغسطس )آب): بناء على طلب من االتحاد  ▪
قومي   ،DUI( التكامل  أجل  من  الديمقراطي 
أوخريد  التفاق  العفو  قانون  وبموجب  ألباني)، 
(Ohrid)، صوتت األغلبية البرلمانية بعدم تفعيل 
جيش  أفراد  من  أربعة  ضد  القضائية  المتابعة 
التحرير متورطين في جرائم حرب خالل النزاع 

عام 2001.

ألبانيا

22 أغسطس )آب): توصلت شركة التعدين  ▪
األلبانية كروم )Chrome) وعمالها إلى اتفاق 
شهر  حوالي  استمر  الذي  لإلضراب  حًدا  يضع 

للمطالبة بتحسين ظروف العمل.

اليونان

16 أغسطس )آب): أعلنت فنلندا عن توقيع  ▪
اتفاقية مع اليونان تُودع أثينا بموجبها تأمينا يغطي 
مع فوائده الحصة الواجب على فنلندا دفعها في 
اليوناني.  لالقتصاد  الثانية  اإلنقاذ  خطة  إطار 
ستطالب  أنها  وسلوفاكيا  وهولندا  النمسا  أعلنت 

بتنفيذ اتفاق مماثل.
يوروبنك  ▪ أعلن  )آب):  أغسطس   29

(Eurobank) وألفا )Alpha)، أكبر مصرفين 
في اليونان، عن اندماجهما بمساهمة من صندوق 

باراماونت )Paramount) القطري.

تركيا

حزب  ▪ منظمة  فّجرت  )آب):  أغسطس   11
 (Agri( العمال الكردستاني اإلرهابية في أغري
مع  تركيا  يربط  الذي  األنابيب  خط  من  جزًءا 
بعد  نوعها  من  الثانية  العملية  هذه  وتُعد  إيران، 

التي نُفِّذت في الثالث من أغسطس )آب).
17 أغسطس )آب): ُقتل 12 جنديا في أربع  ▪

هجمات لحزب العمال الكردستاني في كوكوركا 
بقصف  التركي  الطيران  ورد   .(Cucurka)
شمال  في  الكردستاني  العمال  لحزب  مواقع 
العراق. 29 أغسطس )آب): بعد 13 يوما من 
 160 إلى  القتلى  عدد  مجموع  ارتفع  القصف، 

شخصا.

قبرص

5 أغسطس )آب): قام ديميتريس كريستوفياس  ▪
(Demetris Christofias) بتشكيل حكومة 
منذ  المواطنين  احتجاجات  توالي  عقب  جديدة 
االنفجار الذي وقع في القاعدة البحرية إيفانجيلوس 

فلوراكيس في يوليو )تموز).
االقتصاد،  ▪ وزير  قدم  )آب):  أغسطس   10

 ،(Kikis Kazamias( كازامياس  كيكيس 
حزمة ثانية من التدابير لخفض العجز العام من 
صادق  وقد  يورو.  مليون   600 توفير  شأنها 
أغسطس   26 في  الحزمة  هذه  على  البرلمان 
)آب). تجدر اإلشارة إلى أن الحزمة األولى من 
التدابير المعلن عنها في 22 يوليو )تموز) شملت 
أيضا خفضا حادا في اإلنفاق وخصخصة بورصة 

قبرص.

سوريا

2 أغسطس )آب): فرض االتحاد األوروبي  ▪
النظام  عقوبات جديدة على أعضاء بارزين في 
األمن  أقر مجلس  )آب):  أغسطس  السوري. 3 
لألمم المتحدة بياًنا غير ُملِزم يدين انتهاك حقوق 
الفوري  بالوقف  ويطالب  سوريا  في  اإلنسان 

للعنف.
4 أغسطس )آب): صادق بشار األسد على  ▪

األحزاب  قانون  حول  تشريعيين  مرسومين 

السياسية وقانون االنتخابات العامة، وذلك "لفتح 
وقد  الحزبية".  التعددية  نظام  أمام  الطريق 
استُثنيت من هذا القانون األحزاب المستندة على 
أسس دينية أو إقليمية أو قبلية. ولكن الحكومات 
الغربية كما المعارضة رفضت هذا اإلجراء مادام 
لم يتم وضع حد للعنف الذي ال يزال يهز جميع 

أرجاء البالد.
مليونية  ▪ مظاهرة  نُّظمت  )آب):  أغسطس   5

تحت اسم "جمعة التضامن مع حماة" في مختلف 
هذه  في  القتل  عمليات  إلدانة  السورية  المدن 

المدينة التي تجاوزت 200 قتيل.
الواليات  ▪ صادقت  )آب):  أغسطس   18

المتحدة على فرض عقوبات جديدة تشمل تجميد 
األصول المالية وفرض حظر على استيراد النفط 

السوري.
22 أغسطس )آب): خالل زيارة قامت بها  ▪

بعثة التقييم التابعة لألمم المتحدة إلى حمص، قتلت 
ناقضة  متظاهرين،  ثالثة  السورية  األمن  قوات 
بذلك وعدها الذي قطعته على نفسها قبل أربعة 
أغسطس   23 العنف.  ألعمال  حد  بوضع  أيام 
)آب): أدان مجلس حقوق اإلنسان النظام السوري 

ووافق على إرسال لجنة مستقلة للتحقيق.
31 أغسطس )آب): استقال المدعي العام في  ▪

حماة، عدنان الباقور، احتجاجا على قمع النظام. 
في أواخر شهر أغسطس )آب)، ارتفع عدد القتلى 
في االحتجاجات التي بدأت في مارس )آذار) إلى 

2200 شخص.

لبنان

17 أغسطس )آب): رفعت المحكمة الخاصة  ▪
من  أربعة  االتهام ضد  نشر الئحة  بلبنان حظر 
رفيق  الرئيس  اغتيال  في  هللا  حزب  أعضاء 

الحريري عام 2005.
30 أغسطس )آب): وافق مجلس األمن لألمم  ▪

حفظ  قوات  والية  تمديد  على  باإلجماع  المتحدة 
السالم الدولية )UNIFIL) لمدة سنة.

األردن

10 أغسطس )آب): برأت اللجنة البرلمانية  ▪
لمكافحة الفساد رئيس الوزراء، معروف البخيت، 
 2005 عامي  بين  حكومته  أعضاء  من  و13 
إليهم  الموجهة  التهم  جميع  من  و2007، 

بخصوص قضية "الكازينو" المثيرة للجدل.

مصر

حسني  ▪ محاكمة  بدأت  )آب):  أغسطس   3
استخدام  وإساءة  واالحتيال  الفساد  بتهم  مبارك 
السلطة والقتل. وقد نفى مبارك، الذي يواجه خطر 

الحكم عليه باإلعدام، جميع هذه االتهامات.
5 أغسطس )آب): تم حل االتحاد العام لنقابات  ▪

لنظام  األساسية  الركائز  إحدى  مصر،  ُعّمال 
مبارك.
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ليبيا

بفضل  ▪ الثوار،  استطاع  )آب):  أغسطس   1
دعم منظمة حلف شمال األطلسي، بسط سيطرتهم 

على مدينة الزنتان.
األوروبي  ▪ االتحاد  أقر  )آب):  أغسطس   10

حزمة خامسة من العقوبات ضد النظام الليبي.
20 أغسطس )آب): وصل الثوار إلى ضواحي  ▪

طرابلس. بث القذافي رسالة ُمسجلة يحّث فيها أتباعه 
على المقاومة. أعلن المجلس الوطني االنتقالي سيطرته 

التامة على المنشآت النفطية في البريقة والزاوية.
21 أغسطس )آب): توغل الثوار إلى طرابلس  ▪

من  بدعم  النهائي"  "بالهجوم  سمي  ما  إطار  في 
منظمة حلف شمال األطلسي. في اللحظة األخيرة، 
استسلم الحرس الشخصي للقذافي والعديد من القادة 

العسكريين.
25 أغسطس )آب): أفرج مجلس األمن لألمم  ▪

في  القذافي  أموال  من  يورو  مليار  المتحدة عن 
الخارج إلعادة بناء الدولة.

تونس

12 أغسطس )آب): أصدر القضاء التونسي  ▪
في محاكمة 25 فردا من عائلة زين العابدين بن 
علي يدين أحكاما بالسجن تتراوح بين أربعة أشهر 
عملية  في  والتورط  التزوير  بتهم  أعوام  وستة 
هروب الرئيس المخلوع والحيازة غير القانونية 
للعملة األجنبية وحيازة المخدرات واالتجار بها.

بالقوة  ▪ الشرطة  فرقت  )آب):  أغسطس   15
أهداف  بتنفيذ  تطالب  كانت  تونس  في  مظاهرة 
الثورة واستقالة الحكومة الحالية بعد اإلفراج عن 
التكاري  بشير  السابقين،  والنقل  العدل  وزيري 
وعبد الرحيم الزواري، وهروب سعيدة العقربي، 

ذراع ليلى الطرابلسي اليمنى، إلى باريس.

الجزائر

8 أغسطس )آب): تداولت الصحف الجزائرية  ▪
خبر أربع محاوالت انتحار في 48 ساعة احتجاجا 

على الضائقة االقتصادية.
في  ▪ شخصا   16 ُقتل  )آب):  أغسطس   26

هجوم انتحاري على أكاديمية شرشال العسكرية. 
إرهابيتين  عمليتين  إلى  الهجوم  هذا  وينضاف 
مماثلتين في منطقة القبائل يومي 23 و24 من 

نفس الشهر ذهب ضحيتهما خمسة أشخاص.
28 أغسطس )آب): صادق مجلس الوزراء  ▪

أدنى  كحد  الثلث  حصة  يحدد  جديد  قانون  على 
بالنسبة للمرشحات في القوائم االنتخابية.

المغرب

البيضاء  ▪ الدار  في  توفي  )آب):  9 أغسطس 
الشاب حميد الكنوني بسبب الحروق الناجمة عن 
محاولته االنتحار حرقا في مركز للشرطة ببركان 

قبل يومين احتجاجا على مصادرة عربته.

الداخلية،  ▪ وزير  أعلن  )آب):  أغسطس   16
االنتخابات  تأجيل  عن  الشرقاوي،  الطيب 
)أيلول)  سبتمبر  في  إجراؤها  الُمقرر  التشريعية 

إلى 25 نوفمبر )تشرين الثاني) 2011.

موريتانيا

قرار  ▪ عن  اإلعالن  تم  )آب):  أغسطس   24
التشريعية  االنتخابات  بتأجيل  الوزراء  مجلس 
والبلدية المقرر إجراؤها في 16 أكتوبر )تشرين 
األول) إلى غاية 24 مارس )آذار) 2012، بعد 
االتفاق الذي تم التوصل إليه بين مختلف القوى 
وتحسين  البالد  في  االستقرار  لتحقيق  السياسية 
التنظيم القبلي وترسيخ اإلصالحات الديمقراطية 

قبل إجراء انتخابات جديدة.

االتحاد األوروبي

15 أغسطس )آب): أعلن نيكوال ساركوزي  ▪
ميركل  وأنجيال   (Nicolas Sarkozy)
فرنسي – اقتراح  عن   (Angela Merkel)
ألماني ينص على خلق "حكومة اقتصادية أوروبية 

حقيقية" من شأنها أن "تعيد الثقة في السوق".
المفوضية  ▪ أعلنت  )آب):  أغسطس   11

بشأن  التحقيق  إجراءات  بدء  عن  األوروبية 
ارتكاب مخالفة ضد عشر دول لم تتقيد بتوجيه 
بحرية  الخاص   2004 لعام  األوروبي  االتحاد 

تنقل األشخاص.

جامعة الدول العربية

28 أغسطس )آب): اتفقت الدول األعضاء  ▪
في جامعة الدول العربية على إرسال األمين العام، 
نبيل العربي، إلى دمشق للتفاوض على إيجاد حل 

فوري ألعمال العنف.

سبتمبر )أيلول( 2011

أفرج صندوق النقد الدولي على الدفعة الثانية من 
تعديال  إسبانيا  أقرت  للبرتغال.  المساعدات 
من  لالقتراض  محددا  سقفا  يضع  دستوريا 
الحزب  فاز  فرنسا،  في  العامة.  اإلدارات 
االشتراكي باألغلبية المطلقة في انتخابات مجلس 
احتجاجات  اإليطالية  الحكومة  الشيوخ. واجهت 
تخفيض  أجل  من  المتخذة  التدابير  ضد  جديدة 
اقتراع  في  السلوفينية  الحكومة  العجز. خسرت 
سحب الثقة بالبرلمان. أدت أعمال الشغب على 
الحدود إلى انسحاب صربيا من المفاوضات مع 
في  اإلجتماعي  التوتر  حدة  ارتفعت  كوسوفو. 
اليونان، بينما واصلت الحكومة مصادقتها على 
إجراءات تقشفية جديدة. تسبب استغالل قبرص 
لموارد الطاقة في شرق البحر األبيض المتوسط 
اتفاق  إلى  التوصل  أجل  التركية من  والضغوط 
رئاسة  قبل  قبرص  جزيرة  توحيد  إعادة  حول 

قبرص لالتحاد األوروبي عام 2012، في توتر 
وأثينا.  وبروكسل  ونيقوسيا  أنقرة  بين  العالقات 
في سوريا، ارتفعت وتيرة القمع على الرغم من 
الضغوط الدولية. في مصر، ساهمت المصادقة 
على قانون االنتخابات المثير للجدل وعدم إلغاء 
قوانين الطوارئ في تواصل الضغط الشعبي على 
مازال  ليبيا،  في  الحاكم.  العسكري  المجلس 
وبني  في ِسرت  يقاومون  القذافي  أنصار معمر 
وليد بعد سقوط سبها. في موريتانيا، ارتفعت حدة 
اإلحصاء  ضد  االحتجاجات  بسبب  التوتر 

السكاني.

البرتغال

النقد  ▪ صندوق  أعلن  )أيلول):  سبتمبر   13
وهي  يورو،  مليار   3.98 عن  اإلفراج  الدولي 
تبلغ  التي  مساهمته  مجموع  من  الثانية  الدفعة 
االقتصاد  إنقاذ  سبيل  في  يورو  مليار   27.7
يقدمها  يورو  مليار   78 جانب  إلى  البرتغالي، 

االتحاد األوروبي على مدى ثالث سنوات.
15 سبتمبر )أيلول): قدمت الحكومة تعديال  ▪

المناصب  من   27% إلغاء  على  ينص  إداريا 
العليا.

أن  ▪ البرتغال  أعلنت  )أيلول):  سبتمبر   16
جزيرة ماِدْيرا )Madeira) أخفت مليار ديون 
متراكمة منذ عام 2004 بقيمة مليار يورو، مما 
يضطرها إلى مراجعة عجز الموازنة البرتغالية.

إسبانيا

2 سبتمبر )أيلول): صادق مجلس النواب على  ▪
سقف  وضع  شأنها  من  دستورية  إصالحات 

لالقتراض الحكومي.
على  ▪ الحكومة  وافقت  )أيلول):  سبتمبر   16

إعادة فرض الضريبة على الثروة لتوفير 1.08 
مليار إضافية.

16 سبتمبر )أيلول): حكمت المحكمة الوطنية  ▪
 ،(Batasuna( على المتحدث السابق باسم باتاسونا
أرنالدو أوتيغي )Arnaldo Otegui)، بالسجن 
كما  إرهابية،  بمنظمة  إللتحاقه  لمدة 10 سنوات 
الباسكية  للنقابة  السابق  الرئيس  على  حكمت 
(LAB)، رافائيل دياث )Rafael Díaz)، بنفس 
العقوبة لمحاولته إعادة بناء تنظيم باتاسونا المحظور.

فرنسا

محكمة  ▪ أصدرت  )أيلول):  سبتمبر   14
االستئناف في باريس حكما ببراءة رئيس الوزراء 
 Dominique de( السابق، دومينيك دو فيلبان
Clear-( كليرستريم  قضية  في   ،(Villepin

.(stream
25 سبتمبر )أيلول): حقق الحزب االشتراكي  ▪

الشيوخ  مجلس  انتخابات  في  المطلقة  األغلبية 
للمرة األولى منذ إعالن الجمهورية الخامسة عام 

.1958
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29 سبتمبر )أيلول): تظاهر اتحاد أصحاب  ▪
معاشات  بزيادة  للمطالبة  موناكو  في  المعاشات 

التقاعد بنسبة 3%.

إيطاليا

6 سبتمبر )أيلول): نُّظم إضراب عام احتجاًجا  ▪
في شهر  الُمقّدمة  الجديدة  التقشفية  التدابير  على 

أغسطس )آب).
8 سبتمبر )أيلول): أعلنت الحكومة عن تعديل  ▪

دستوري للحد من االقتراض الحكومي.
14 سبتمبر )أيلول): وقعت اضطرابات أمام  ▪

مجلس النواب عندما كان بصدد مناقشة المصادقة 
يقدر  الذي  العجز  تخفيض  خطة  على  النهائية 
بـ 54 مليار يورو. تتضمن الخطة زيادة الضريبة 
على القيمة المضافة )VAT) لتوفير 4 مليارات 

يورو سنويا.
20 سبتمبر )أيلول): تم حرق مركز تحديد  ▪

احتجاج  خالل  المبيدوسا  في  والطرد  الهوية 
مجموعة من المهاجرين على ترحيلهم.

مالطا

21 سبتمبر )أيلول): تم االحتفال بذكرى "يوم  ▪
بسبب  مالطا  قضاة  مشاركة  دون  النصر" 
ظروف  وسوء  الموارد  نقص  على  احتجاجهم 

العمل.

سلوفينيا 

ليوبليانا  ▪ في  انطلقت  )أيلول):  سبتمبر   5
تتعلق  فساد  فضيحة  محاكمة   (Ljubljana)
بشراء دبابات حربية من شركة فنلندية يُشك في 
الحكومة  في  كبار  مسؤولين  بإرشاء  قامت  أنها 
 Janez( والجيش خالل والية حكم يانيز يانسا

.(Jansa
20 سبتمبر )أيلول): بعد أشهر من الصراع  ▪

بين شركاء االئتالف الحكومي، خسرت حكومة 
اقتراع  في   (Borut Pahor( باهور  بوروت 

سحب الثقة بالبرلمان.

البوسنة والهرسك

سورنسن  ▪ بيتر  حل  )أيلول):  سبتمبر   1
إينزكو  فالنتين  محل   (Peter Sorensen)
(Valentin Inzko) ممثال لالتحاد األوروبي 

في البوسنة. 
موستار  ▪ في  )أيلول)  سبتمبر  و15   5

برتشكو  )أيلول) في  (Mostar) و26 سبتمبر 
السياسية  القوى  ممثلو  يتمكن  لم   :(Brcko)
تشكيل  حول  اتفاق  إلى  التوصل  من  الرئيسية 
حكومة جديدة، وذلك بعد مرور أحد عشر شهًرا 

على إجراء االنتخابات.

الجبل األسود

الحكومة  ▪ توصلت  )أيلول):  سبتمبر   9
اتفاق  إلى  الجمود،  من  أشهر  بعد  والمعارضة، 
الوضع  بنفس  الصربية  اللغة  بموجبه  تتمتع 
النظام  اللغة المحلية في  الذي تتمتع به  القانوني 
التعليمي. وسيسمح هذا االتفاق برفع المعارضة 
يُعتبر  الذي  االنتخابات  قانون  على  تحّفظها 
ضروريا للتقدم في عملية االنضمام إلى أوروبا.

صربيا

6 سبتمبر )أيلول): حكمت المحكمة الجنائية  ▪
على   (ICTY( السابقة  ليوغوسالفيا  الدولية 
مومسيلو  اليوغوسالفي،  للجيش  السابق  الزعيم 
بيريسيتش )Momcilo Perisic) بالسجن لمدة 
اإلنسانية  ضد  جرائم  ارتكاب  بتهمة  عاًما   27

خالل حرب البوسنة.
الغالبية  ▪ طالبت  )أيلول):  سبتمبر  و15   13

األلبانية في بريسيفو )Presevo) وبويانوفيتش 
التي   (Medveda( وميدفيدا   (Bujanovic)
تقع على الحدود مع كوسوفو، بمزيد من الحماية 
للغة األلبانية وتوفير إمكانية العمل في اإلدارات 
العامة ووضع حد للتمييز. كما ارتفعت حدة التوتر 
في السنجق )Sandzak) التي يطالب مجلسها 

الوطني بإجراءات مماثلة لفائدة البوسنيين.
على  ▪ البرلمان  )أيلول): صادق  سبتمبر   26

وهما  الممتلكات،  وإعادة  العامة  الملكية  قوانين 
لالمتثال  بهما  الدولة مطالبة  كانت  قانونين  آخر 
االتحاد  إلى  لالنضمام  المرشح  البلد  لشروط 

األوروبي.

كوسوفو حسب القرار رقم 1244 الصادر عن 
مجلس األمن لألمم المتحدة 

2 سبتمبر )أيلول): توصلت صربيا وكوسوفو  ▪
الجمارك  طوابع  بشأن  مماثلتين  اتفاقيتين  إلى 

والسجالت العقارية.
االتحاد  ▪ بعثة  اتهمت  )أيلول):  سبتمبر   2

في  والنظام  القانون  بسيادة  الخاصة  األوروبي 
في  سابقين  أعضاًء   EULEX( 10( كوسوفو 
جيش تحرير كوسوفو )UÇK)، بمن فيهم الوزير 
السابق، فاتمير ليماي )Fatmir Limaj)، المتهم 
بارتكاب جرائم حرب خالل النزاع في كوسوفو 

عام 1999.
صرب  ▪ نشطاء  أغلق  )أيلول):  سبتمبر   13

 (Mitrovica( ميتروفيتسا  جسر  كوسوفو 
احتجاًجا على قرب استيالء كوسوفو على مراكز 
الحدود مع صربيا. 16 سبتمبر )أيلول): بسطت 
شرطة كوسوفو وقوات حفظ السالم في كوسوفو 
(KFOR) سيطرتها على المعابر الحدودية مع 
صربيا. أدى تصاعد التوتر في األيام الموالية إلى 
انسحاب صربيا من المفاوضات مع كوسوفو في 

بروكسل يوم 28 سبتمبر )أيلول).

ألبانيا

االشتراكي  ▪ الحزب  )أيلول): عاد  5 سبتمبر 
مقاطعة  تنفيذ  من  أشهر  ثالثة  بعد  البرلمان  إلى 
البلدية في تيرانا  أخرى بسبب نتائج االنتخابات 

.(Tirana)
القاضي،  ▪ اغتيال  تم  )أيلول):  سبتمبر   9

 ،(Skerdilajd Konomi( سكيردياليد كونومي
على يد المافيا األلبانية.

23 سبتمبر )أيلول): لم يتمكن البرلمان من  ▪
على  أدخلت  التي  التعديالت  على  المصادقة 
القانونين الجنائي والمدني وقانون النقل البحري 
الحزب  إصرار  بسبب  الحديدية  والسكك 
موضوع  القوانين  مراجعة  على  االشتراكي 
اإلصالح قبل إقرارها، وهو ما أدى إلى تأخير 
بها  تطالب  التي  القوانين  هذه  على  المصادقة 

بروكسل إلحراز تقدم في ملف االنضمام.

اليونان

2 سبتمبر )أيلول): أوقفت اليونان مفاوضاتها  ▪
مع االتحاد األوروبي وصندوق النقد الدولي بعد 
رفضها اتخاذ المزيد من التدابير لخفض العجز، 

مما تسبب في انهيار البورصات األوروبية.
سالونيك  ▪ مدينة  عمت  )أيلول):  سبتمبر   10

بعد  الفوضى  من  حالة   (Thessaloniki)
تزاُمن مظاهرة ضمت 20 ألف شخص، احتجاًجا 
التقشفية الحكومية، مع مظاهرات  التدابير  على 

أخرى.
22 سبتمبر )أيلول): أدى إضراب عام جديد  ▪

للنقل إلى شل الحركة في اليونان احتجاًجا على 
إجراءات التقشف الجديدة التي أعلنتها الحكومة 
من  مزيدا  تشمل  والتي  السابق،  اليوم  في 
التخفيضات في معاشات التقاعد وتمديد الضريبة 
 30 وإحالة  عام 2014  غاية  إلى  الثروة  على 

ألف موظف بالقطاع العام إلى االحتياط.
على  ▪ البرلمان  )أيلول): صادق  سبتمبر   27

مشروع الضريبة على الثروة المثير للجدل لتوفير 
حوالي ملياري يورو حتى نهاية العام.

المالية  ▪ موظفو  دخل  )أيلول):  سبتمبر   27
والجمارك في إضراب بسبب تقليص رواتبهم.

28 سبتمبر )أيلول): أدى إضراب جديد للنقل  ▪
ضد تقليص نسبة %10 من العاملين في القطاع 
األخير  هذا  فيها  يتسبب  التي  الخسائر  لمواجهة 
للخزينة العامة، إلى شل الحركة في أثينا، وذلك 
سيارات  سائقو  نفذه  آخر  إضراب  جانب  إلى 

األجرة الذين يعارضون تحرير القطاع.

تركيا

4 سبتمبر )أيلول): فتح مقاتلو حزب العمال  ▪
الكردستاني النيران في تونجيلي )Tunceli) ضد 
مباراة لكرة القدم بين أفراد الشرطة التركية، مما 
الذي  نفسه  اليوم  في  مقتل شخصين،  أسفر عن 
قصفت فيه الطائرات التركية مواقع الحزب في 



20
12

ي 
سط

تو
الم

33
9

حق
مال

جبال قنديل بالعراق. توالت طوال الشهر هجمات 
حزب العمال الكردستاني التي تسببت في مقتل 

ثمانية أشخاص آخرين.
12 سبتمبر )أيلول): بدأ رجب طيب أردوغان  ▪

من مصر جولته في بعض دول الربيع العربي.
السالم  ▪ حزب  أعلن  )أيلول):  سبتمبر   28

والديمقراطية )BDP) وضع حد للمقاطعة البرلمانية 
التي بدأت في يونيو )حزيران).

29 سبتمبر )أيلول): اختطف إرهابيو حزب  ▪
العمال الكردستاني ثالثة مدرسين في ديار بكر، 
لينضموا بذلك إلى تسعة آخرين تم اختطافهم في 

24 من نفس الشهر.

قبرص

جديدة  ▪ مظاهرة  طالبت  )أيلول):  سبتمبر   5
الذي  باستقالة الحكومة لمسؤوليتها في االنفجار 
إيفانجيلوس فلوراكيس في يوليو  وقع في قاعدة 

)تموز).
8 سبتمبر )أيلول): دعت المفوضية األوروبية  ▪

لمخططات  المعارض  موقفها  تغيير  إلى  تركيا 
منطقتها  في  النفط  لحقول  القبرصي  االستغالل 
االقتصادية الحصرية. 19 سبتمبر )أيلول): بدأت 
 Nobel( إنرجي"  "نوبل  األمريكية  الشركة 
 21 القبرصية.  المياه  في  التنقيب   (Energy
سبتمبر )أيلول): اتجهت ثالث سفن حربية تركية 
نحو قبرص للتموقع هنالك، في حين وّقعت تركيا 
استغالل  بشأن  للتعاون  اتفاقية  الشمال  ومنطقة 

موارد الطاقة.
في  ▪ المدرسون  دخل  )أيلول):  سبتمبر   27

إضراب احتجاجا على تدابير تجميد األجور التي 
أعلنت عنها الحكومة.

سوريا

التعاون  ▪ )أيلول): طالب مجلس  سبتمبر   11
الخليجي سوريا بوقف أعمال العنف فوًرا وتنفيذ 
العنف  أعمال  توالت  الديمقراطية.  اإلصالحات 
طوال الشهر، وخاصة في حمص وحماة وإدلب.

23 سبتمبر )أيلول): صادق االتحاد األوروبي  ▪
القيام  من  األوروبية  الشركات  منع  على 

باستثمارات جديدة في صناعة النفط السورية.
24 سبتمبر )أيلول): عزز الجيش صفوفه في  ▪

القصير وتوّغل يوم 27 من الشهر نفسه في مدينة 
الرسَتن.

لبنان

الخارجية  ▪ وزير  بعث  )أيلول):  سبتمبر   5
األمين  إلى  برسالة  منصور،  عدنان  اللبناني، 
فيها  المتحدة، بان كي مون، يخبره  العام لألمم 
بخصوص  اإلسرائيلي  لالقتراح  لبنان  رفض 
أغسطس  في  الدولتين.  بين  البحرية  الحدود 
)آب)، كانت إسرائيل قد رفضت أيضا المقترح 

اللبناني.

األردن

التعاون  ▪ اقترح مجلس  12 سبتمبر )أيلول): 
الخليجي تقديم مساعدات إلى األردن بقيمة ملياري 

دوالر لتسريع عملية االنضمام إليه.
15 سبتمبر )أيلول): أخلت إسرائيل سفارتها  ▪

في األردن تزامنا مع تنظيم "مسيرة المليون" ضد 
إسرائيل.

مصر

محاكمة  ▪ استئناف  تم  )أيلول):  سبتمبر   5
الداخلية  ووزير  ونجليه  مبارك  حسني  الرئيس 
الوطني  الحزب  كبار أعضاء  السابق وستة من 

الديمقراطي.
"جمعة تصحيح  ▪ )أيلول): طالبت  سبتمبر   9

المسار" في ميدان التحرير وضع خارطة طريق 
واضحة للمرحلة االنتقالية ووضع حد للمحاكمات 
اإلخوان  يشارك  لم  المدنيين.  ضد  العسكرية 

المسلمون في هذه المظاهرة.
السفارة  ▪ اقتحام  تم  )أيلول):  سبتمبر   9

اإلسرائيلية في القاهرة من ِقبل متظاهرين كانوا 
يحتّجون على مقتل ستة شرطيين مصريين في 
غزة في شهر أغسطس )آب). وعقب هذا الحادث 
قّدمت الحكومة استقالتها، ولكنها قوبلت بالرفض 
من ِقبل المجلس العسكري الحاكم. 10 سبتمبر 
)أيلول): أعلن المجلس العسكري أنه سيعيد تنفيذ 
قانون الطوارئ لعام 1981، لمنع اندالع أعمال 
اإلسرائيلية.  السفارة  في  التي وقعت  مثل  شغب 
16 سبتمبر )أيلول): تم تنظيم مظاهرة حاشدة في 
ميدان التحرير احتجاًجا على اتخاذ هذا اإلجراء.

26 سبتمبر )أيلول): صادق المجلس العسكري  ▪
الحاكم على قانون االنتخابات الجديد الذي يسمح 

بإجراء االنتخابات في نوفمبر )تشرين الثاني).
28 سبتمبر )أيلول): تمت إدانة وزير اإلعالم  ▪

لمدة  بالسجن  عليه  والحكم  الفقي،  أنس  السابق، 
سبع سنوات بتهمة الفساد.

التحرير  ▪ ميدان  عاد  )أيلول):  سبتمبر   29
المجلس  ضد  حاشدة  لمظاهرة  مسرحا  ليكون 

العسكري.

ليبيا

عن  ▪ النيجر  أعلنت  )أيلول):  سبتمبر   11
اعتقالها للساعدي القذافي.

12 سبتمبر )أيلول): اعترفت الصين بالمجلس  ▪
في  الحاكمة  السلطة  باعتباره  االنتقالي  الوطني 
ليبيا، لتنضم بذلك إلى روسيا التي اعترفت به في 

الفاتح من الشهر نفسه.
األمن  ▪ مجلس  صادق  )أيلول):  سبتمبر   16

لألمم المتحدة على القرار رقم 2009 الذي يسمح 
برفع جزئي للحظر على األسلحة ورفع الحظر 
الجوي واإلفراج عن أموال نظام القذافي. كما نقل 
تمثيل ليبيا إلى المجلس الوطني االنتقالي وكلّف 
 (UNSMIL( بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا

القانون  سيادة  وتعزيز  العام  النظام  باستعادة 
والمصالحة الوطنية.

22 سبتمبر )أيلول): بسط المجلس الوطني  ▪
اإلنتقالي سيطرته على سبها، أحد المعاقل الثالثة 
لنظام القذافي، إلى جانب بني وليد وِسرت، التي 

ال تزال تقاوم حصار الثوار.

تونس

5 سبتمبر )أيلول): فرضت السلطات التونسية  ▪
تجدد  بعد  وقفصة  المتلوي  في  للتجول  حظرا 
االشتباكات القبلية بسبب سياسة التعاقد التي تنهجها 

شركة الفوسفات في قفصة.
العنف  ▪ )أيلول): تصاعدت موجة  5 سبتمبر 

التي اجتاحت مرة أخرى منذ بداية الشهر جبنيانة 
بعد تنفيذ إضراب عام للمطالبة باعتقال أعضاء 

في النظام المخلوع.
20 سبتمبر )أيلول): تم اعتقال وزير الدفاع  ▪

السابق، رضا قريرة، المتهم بالفساد.

الجزائر

5 سبتمبر )أيلول): اندلعت اشتباكات في المدار  ▪
إخالء  إعادة  بسبب  العاصمة  للجزائر  الحضري 
اأُلَسر إلى مساكن جديدة تُعتبر ذات نوعية رديئة.

8 سبتمبر )أيلول): شهدت منطقة تيزي نعلي  ▪
من  مئات  حاول  عندما  شغب  أعمال  نسليمان 
المتظاهرين منع إعادة فتح موقع لطمر النفايات.

12 سبتمبر )أيلول): صادقت الحكومة على  ▪
مشروع قانون اإلعالم الذي يسمح بتحرير وسائل 
اإلعالم السمعية والبصرية. وفي اليوم نفسه، تمت 
لتمويل  قانون  مشروع  على  أيضا  المصادقة 

األحزاب السياسية.
13 سبتمبر )أيلول): شارك أكثر من 5 آالف  ▪

جندي في هجوم ضد خاليا تنظيم القاعدة في بالد 
المغرب اإلسالمي بمنطقة القبائل.

البلديات  ▪ موظفو  نظم  )أيلول):  سبتمبر   19
إضرابا، احتجاجا على تدني األجور.

المغرب

18 و25 سبتمبر )أيلول): تم تنظيم مسيرات  ▪
احتجاج دعت إليها حركة يوم 20 فبراير )شباط) 
وغياب  بالفساد  للتنديد  المدن  من  العديد  في 

الديمقراطية.
23 سبتمبر )أيلول): تم اعتقال ثالثة إرهابيين  ▪

ينتمون إلى تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي 
بتهمة التخطيط لهجمات ضد المصالح الغربية في 
المغرب، وذلك بعد يوم واحد من انطالق محاكمة 

تسعة متهمين في تفجير مقهى أركانة بمراكش.

موريتانيا

في  ▪ اشتباكات  وقعت  )أيلول):  سبتمبر   10
الوطني  اإلحصاء  على  احتجاجا  نواكشوط 
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 25 السود.  ضد  تمييز  على  ينطوي  العتباره 
كادي  في  أعمال شغب  )أيلول): حدثت  سبتمبر 
بوالية غورغول. 26 سبتمبر )أيلول): تمت إقالة 
أشعل  )أيلول):  سبتمبر   27 غورغول.  حاكم 
محتجون النار في مقر الحكومة في بلدة ماغاما.

االتحاد األوروبي

22 سبتمبر )أيلول): اعترضت فنلندا وهولندا  ▪
على طلب رومانيا وبلغاريا االنضمام إلى فضاء 
شنغن )Schengen). رفض المجلس األوروبي 
أيضا مقترحا لتعديل معاهدة شنغن يمنح لالتحاد 
إعادة  إمكانية  في  النظر  اختصاص  األوروبي 

الرقابة الحدودية مؤقتا ألسباب أمنية.

جامعة الدول العربية

13 سبتمبر )أيلول): طالب وزراء خارجية  ▪
وقف  دمشق  أخرى  مرة  العربية  الدول  جامعة 

أعمال العنف فوًرا في سوريا.

أكتوبر )تشرين األول( 2011

 (ETA( في إسبانيا، أعلنت منظمة إيتا اإلرهابية
عن الوقف النهائي للنشاط المسلح. توصلت إيطاليا 
إلى اتفاق حكومي حول إصالح نظام المعاشات 
الذي تطالب به بروكسل. دعت كل من سلوفينيا 
وكرواتيا إلى إجراء انتخابات مبكرة في ديسمبر 
)كانون األول). استمرار التوتر على الحدود بين 
جديدة  تدابير  اليونان  أقرت  وكوسوفو.  صربيا 
لتخفيض العجز فتحت الطريق أمام صرف االتحاد 
األوروبي وصندوق النقد الدولي الدفعة السادسة 
مع  اإلجراءات  هذه  تزامنت  اإلنقاذ.  قرض  من 
تنظيم إضرابين عامين. نفذت تركيا عملية واسعة 
الكردستاني  العمال  حزب  منظمة  ضد  النطاق 
اإلرهابية على الحدود العراقية. صادقت الحكومة 
القبرصية على قرض روسي إلنعاش االقتصاد. 
قدمت جامعة الدول العربية خارطة طريق إلنهاء 
العنف في سوريا الذي وصل إلى شهره السادس. 
معروف  الوزراء،  رئيس  استقال  األردن،  في 
البخيت. في مصر، ال تزال الضغوط االجتماعية 
عملية  لتسريع  العسكرية  القيادة  على  متواصلة 
بين  جديدة  اشتباكات  وقعت  حين  في  االنتقال، 
مسلمين ومسيحيين في القاهرة. تمت السيطرة في 
ليبيا على آخر معقلين مواليين للقذافي، بني وليد 
وسرت، كما تم اعتقال الزعيم الليبي معمر القذافي 
وقتله. أجرت تونس انتخابات المجلس التأسيسي 
تبنى  اإلسالمية.  النهضة  حركة  بها  فازت  التي 
االتحاد األوروبي تدابير لتعزيز استقرار اقتصاده.

البرتغال

عرضت  ▪ األول):  )تشرين  أكتوبر   13
تخفيض  تتضمن  التي  موازنة 2012  الحكومة 

في  العمل  ساعات  وزيادة  العطل  وأيام  األجور 
القطاع الخاص.

إسبانيا

بامبلونة  ▪ في  تم  األول):  )تشرين  أكتوبر   2
أمايور  تقديم  حفل  إجراء   (Pamplona)
الذي سيشارك تحت  التحالف  (Amaiur)، وهو 
Izquierda Abert- (رايته اليسار القومي الباسكي 
Eusko Alkarta-( إيوسكو ألكارتسونا ،(zale
Alter-( وألتيرناتيبا (Aralar( وأراالر (suna

natiba) في انتخابات نوفمبر )تشرين الثاني).
إسبانيا  ▪ أعلنت  األول):  )تشرين  أكتوبر   5

لمنظمة  الصاروخي  الدفاع  نظام  في  مشاركتها 
حلف شمال األطلسي.

17 أكتوبر )تشرين األول): استضافت مدينة  ▪
سان سيباستيان )San Sebastián) مؤتمًرا 
اإلسبانية  الحكومتين  مشاركة  دون  من  دولًيا، 
والفرنسية، دعا منظمة إيتا إلى "وضع حد للنشاط 
الحوار  على  وباريس  مدريد  وحث  المسلح" 
الصراع".  بشكل حصري مع عواقب  "للتعامل 
الوحيد  الشيء  أن  على  أصرتا  وباريس  مدريد 
الذي يجب أن تفعله منظمة إيتا هو ترك السالح. 
إيتا  20 أكتوبر )تشرين األول): أعلنت منظمة 
اإلرهابية "وقف النشاط المسلح" وطالبت "بحوار 
مباشر" إليجاد حل "لعواقب النزاع". 22 أكتوبر 
)تشرين األول): طالب اآلالف من سكان الباسك 
أكتوبر   29 باإلستقالل.   (Bilbao( بلباو  في 
في  اإلسبانيين  آالف  تظاهر  األول):  )تشرين 

مدريد تضامًنا مع ضحايا اإلرهاب.

فرنسا

فرانسوا  ▪ فاز  األول):  )تشرين  أكتوبر   16
هوالند )François Hollande) بـ 56.6% 
للحزب  التمهيدية  االنتخابات  في  األصوات  من 
االشتراكي  المرشح  بذلك  ليصبح  االشتراكي 

الرسمي لالنتخابات الرئاسية عام 2012.
19 أكتوبر )تشرين األول): وقعت اشتباكات  ▪

بمايوت   (Mamoudzou( مامودزو  في 
منذ  اإلضرابات  تواصلت  حيث   ،(Mayotte)
أسابيع ضد ارتفاع األسعار منذ التقسيم اإلداري 

المصادق عليه في مارس )آذار).

إيطاليا

سيلفيو  ▪ نجا  األول):  )تشرين  أكتوبر   14
برلسكوني )Silvio Berlusconi) من تصويت 
جديد لحجب الثقة في البرلمان بعد فشل الحكومة 
المصادقة على حسابات الدولة لعام 2010. بعد 
هذا المستجد، حدثت أعمال شغب في عدة مدن 

إيطالية.
محكمة  ▪ قامت  األول):  )تشرين  أكتوبر   18

ميالنو بتبرئة ذمة سيلفيو برلسكوني من قضية 
.(Mediatrade( "ميدياتريد"

24 أكتوبر )تشرين األول): لم يتوصل مجلس  ▪
العجز  خفض  تدابير  حول  اتفاق  إلى  الوزراء 
 Liga( الشمال  رابطة  حزب  رفض  بسبب 
Norte) دعم إصالح المعاشات التقاعدية. 25 
إلى  برلسكوني  األول): توصل  )تشرين  أكتوبر 
به  تطالب  الذي  اإلصالح،  هذا  حول  اتفاق 
منطقة  دول  قمة  انعقاد  قبيل  وذلك  بروكسل، 

اليورو.

سلوفينيا

الرئيس،  ▪ حل  األول):  )تشرين  أكتوبر   21
دانيلو تورك )Danilo Türk)، البرلمان إلجراء 
انتخابات مبكرة يوم 4 ديسمبر )كانون األول).

كرواتيا

تمرير  ▪ يتم  لم  األول):  )تشرين  أكتوبر   7
ضد  الصادرة  األحكام  إللغاء  قانون  مشروع 
الجرائم  بسبب  صربيا  في  الكروات  المواطنين 
التي ارتُكبت في كرواتيا خالل تفكك يوغوسالفيا، 
غياب  بسبب  القانوني  النصاب  اكتمال  لعدم 
المعارضة التي تعتبر أن هذا االقتراح ستكون له 
آثار سلبية على العالقات مع صربيا وعلى العدالة 

الكرواتية نفسها.
28 أكتوبر )تشرين األول): صوتت غالبية  ▪

النواب البرلمانيين على حل البرلمان والدعوة إلى 
انتخابات مبكرة يوم 4 ديسمبر )كانون األول).

البوسنة والهرسك

اعتقال سبعة  ▪ تم  أكتوبر )تشرين األول):   3
موظفين في برتشكو )Brcko)، وذلك في إطار 

عملية بينغو )Bingo) لمحاربة الفساد.
28 أكتوبر )تشرين األول): تم إلقاء القبض  ▪

 ،(Mevlid Jasarevic( على مولد ياساريفيتش
بعد  وهابية،  أيديولوجية  ذو  صربي  مواطن 
ساراييفو  في  األمريكية  السفارة  على  هجومه 
(Sarajevo). بعد هذا الحادث، اعتقلت الشرطة 
انتمائهم إلى الخلية  الصربية 20 شخصا بتهمة 

الوهابية التي يرتبط بها ياساريفيتش.

صربيا

10 أكتوبر )تشرين األول): نظمت اتحادات  ▪
الشهر  هذا  من   25 يوم  حتى  إضرابا  الشرطة 
جماعية  اتفاقية  وتوقيع  األجور  بزيادة  للمطالبة 

جديدة.

كوسوفو حسب القرار رقم 1244 الصادر عن 
مجلس األمن لألمم المتحدة 

20 أكتوبر )تشرين األول): وقعت اشتباكات  ▪
كوسوفو  في  السالم  لحفظ  "كفور"  قوات  بين 
(KFOR) ومتظاهرين من صرب كوسوفو في 
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المراكز  على  كوسوفو  سيطرة  لمنع  محاولة 
الحدودية مع صربيا. 27 أكتوبر )تشرين األول): 
قام المحتجون بتفكيك الحواجز بعد التوصل الى 
البلديات  ومحافظي  "كفور"  قوات  بين  اتفاق 

الصربية في كوسوفو.

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 
(FYROM)

11 أكتوبر )تشرين األول): أجبرت استقالة  ▪
السكاني  التعداد  إحصاء  بإجراء  المكلَّفة  اللجنة 
على تأجيله لمدة ال تقل عن ستة أشهر. ويكمن 
سبب انقسام أعضاء اللجنة في إدراج الشتات من 

عدمه.

ألبانيا

7 أكتوبر )تشرين األول): توفي رامز عليا  ▪
(Ramiz Alia)، آخر رئيس شيوعي واألول 

في عهد الديمقراطية.
ألبانيا  ▪ 20 أكتوبر )تشرين األول): صادقت 

على اتفاق مع كوسوفو لتوحيد خدماتهما القنصلية.

اليونان

اليونان  ▪ شهدت  األول):  )تشرين  أكتوبر   5
اإلضراب العام الخامس هذه السنة، تمخضت عنه 

مظاهرات حاشدة وأعمال شغب في أثينا.
عمال  ▪ قرر  األول):  )تشرين  أكتوبر   12

البلديات لجمع النفايات مواصلة اإلضراب الذي 
تسبب بعد أسبوعين في تراكم 7 آالف طن من 

القمامة في أثينا.
شهدت  ▪ األول):  )تشرين  أكتوبر  و20   19

اليونان اإلضراب العام السادس هذا العام، والذي 
جمع أكبر حشد من االحتجاجات منذ سقوط نظام 

العقداء الدكتاتوري.
20 أكتوبر )تشرين األول): على الرغم من  ▪

االشتراكية  الحركة  داخل  االختالفات  بعض 
اليونانية الحاكمة )PASOK)، صادق البرلمان 
التي  الجديدة  الحكومية  االقتطاعات  على حزمة 
تتيح اإلفراج عن الدفعة السادسة من خطة اإلنقاذ.

تركيا

18 أكتوبر )تشرين األول): أدى انفجار قنبلة  ▪
لمنظمة حزب العمال الكردستاني اإلرهابية إلى 

.(Bitlis( مقتل ثمانية أشخاص في بدليس
19 أكتوبر )تشرين األول): هاجم حوالي مئة  ▪

المراكز  الكردستاني  العمال  حزب  في  عضو 
الحدودية في كوكوركا )Cucurka) ويوكسيكوفا 
 24 مقتل  عن  أسفر  مما   ،(Yuksekova)
جندًيا. ورد الجيش بشن هجوم على مواقع حزب 
 Valle de( العمال الكردستاني في وادي كازان
Kazan) الذي انتهى يوم 27 أكتوبر )تشرين 

األول) بمقتل 270 إرهابًيا.

ثالثة  ▪ ُقتل  األول):  )تشرين  أكتوبر   29
 (AKP( أشخاص أمام مقر حزب العدالة والتنمية
في بنغول )Bingol) على إثر تفجير انتحاري 

.(TAK( "لمنظمة "صقور حرية كردستان

قبرص

5 أكتوبر )تشرين األول): أعطى مجلس الوزراء  ▪
الضوء األخضر لالتفاقية التي تم التفاوض بشأنها مع 
روسيا للحصول على قرض بقيمة 2.5 مليار يورو 

لمساعدة قبرص من أجل التغلب على آثار األزمة.
في  ▪ اختُتم  األول):  )تشرين  أكتوبر   31

نيويورك لقاء جديد بين الرئيس القبرصي وزعيم 
منطقة شمال قبرص واألمين العام لألمم المتحدة، 
رئاستها  قبل  قبرص  توحيد  إعادة  في  لإلسراع 

لالتحاد األوروبي عام 2012.

سوريا

2 أكتوبر )تشرين األول): تم تأسيس المجلس  ▪
نظام  معارضي  يجمع  الذي  السوري،  الوطني 

بشار األسد.
3 أكتوبر )تشرين األول): شّدد الجيش هجومه  ▪

للسيطرة على منطقة حمص.
4 أكتوبر )تشرين األول): اعترضت روسيا  ▪

والصين على مشروع قرار يدين النظام السوري 
في مجلس األمن لألمم المتحدة.

بشار  ▪ أصدر  األول):  )تشرين  أكتوبر   16
األسد مرسوًما رئاسًيا لتشكيل اللجنة التي ستتكلف 

بوضع مشروع دستور جديد.
27 أكتوبر )تشرين األول): تم تنظيم مظاهرة  ▪

هذه  وتعتبر  الالذقية.  في  النظام  لدعم  حاشدة 
الشهر  هذا  خالل  نوعها  من  الرابعة  المظاهرة 
لدعم بشار األسد، بعد مظاهرتين نُظمتا في دمشق 

وأخرى في حلب.
30 أكتوبر )تشرين األول): عرضت جامعة  ▪

الدول العربية على سوريا خارطة طريق لتجاوز 
هذه األزمة السياسية. توالت المظاهرات طوال 
الشهر بشكل يومي، في حين تجاوز عدد الوفيات 
منذ أواخر أكتوبر )تشرين األول) 3 آالف قتيل.

األردن

17 أكتوبر )تشرين األول): عين الملك عبد  ▪
عون  الدولية،  العدل  محكمة  في  القاضي  هللا 
استقالة  بعد  للوزراء  جديًدا  رئيًسا  الخصاونة، 
معروف البخيت عقب خسارته اقتراع الثقة في 
تنظم  تزال  ال  ذلك،  مع  بالموازاة  البرلمان. 
اإلصالحات  بتفعيل  تطالب  صغيرة  مظاهرات 

االقتصادية والديمقراطية.

مصر

المجلس  ▪ قام  األول):  )تشرين  أكتوبر   1
العسكري بتعديل قانون االنتخابات، بحيث يسمح 

المقاعد  على  بالتنافس  السياسية  لألحزاب 
المخصصة للمرشحين المستقلين.

9 و10 أكتوبر )تشرين األول): أدت مسيرة  ▪
للمسيحيين األقباط في القاهرة، احتجاًجا على هدم 
كنيسة في إدفو بأسوان، إلى اندالع أعمال شغب 
حظر  فرض  على  العسكري  المجلس  أجبرت 
التجول. 10 أكتوبر )تشرين األول): دعا رئيس 
هذا  بعد  لالنعقاد.  الوزراء  مجلس  الوزراء 
قانون يسمح  تم اإلعالن عن مشروع  االجتماع 

بتقنين أوضاع المعابد غير المرخصة.
المحكمة  ▪ قبلت  أكتوبر )تشرين األول):   10

اإلدارية العليا تسجيل الجماعة اإلسالمية وحزب 
الجديد  الغد  وحزب  )إسالمي)  والتنمية  البناء 

)ليبرالي علماني). 
12 أكتوبر )تشرين األول): حكمت محكمة  ▪

جنايات القاهرة غيابيا بالسجن لمدة سبع سنوات 
على الملياردير حسين سالم، المعتقل منذ يونيو 
تبييض  بتهمة  إسبانيا  في  الماضي  )حزيران) 
األموال. كما تمت أيضا إدانة وزير النفط السابق، 

سامح فهمي، في هذه القضية.
16 أكتوبر )تشرين األول): تظاهر 20 ألف  ▪

باستقالة  للمطالبة  المنصورة  جامعة  في  طالب 
إلى  المنتمية  للجامعة  القيادية  الهيئات  أعضاء 

النظام المخلوع.
آالف  ▪ تظاهر  األول):  )تشرين  أكتوبر   31

عن  باإلفراج  للمطالبة  القاهرة  في  المصريين 
المحاكمات  وإدانة  الفتاح  عبد  عالء  الناشط 
العسكرية ضد 12 ألف مشارك آخر في الثورة.

ليبيا

قوات  ▪ بسطت  األول):  )تشرين  أكتوبر   17
التامة على  االنتقالي سيطرتها  الوطني  المجلس 
بني وليد، في حين بدأ في طرابلس هدم مجمع 
باب العزيزية الذي يعتبر أحد رموز نظام القذافي.

مدينة  ▪ سقطت  األول):  )تشرين  أكتوبر   20
االنتقالي.  الوطني  المجلس  يد  في  أخيرا  سرت 
وتزامن ذلك مع العثور على معمر القذافي وابنه 

معتصم وقتلهما الفوري.
رئيس  ▪ أعلن  األول):  )تشرين  أكتوبر   24

المجلس الوطني االنتقالي، مصطفى عبد الجليل، 
ودعا  ليبيا"  تراب  "تحرير مجموع  بنغازي  في 
إلى تطبيق الشريعة باعتبارها المصدر الرئيسي 

للتشريع.
أكتوبر )تشرين األول): صادق مجلس  ▪  27

األمن على قرار األمم المتحدة رقم 2016، الذي 
باستثناء  ليبيا،  على  المفروض  الحصار  ينهي 

األسلحة.
مهمة  ▪ انتهت  األول):  )تشرين  أكتوبر   31

حلف شمال األطلسي في ليبيا.

تونس

تونس  ▪ أجرت  األول):  )تشرين  أكتوبر   23
انتخابات المجلس التأسيسي التي فاز بها حزب 
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أن حصل على 89 من  بعد  اإلسالمي  النهضة 
أصل 217 مقعدا في المجلس الوطني. في حين 
أجل  المؤتمر من  الثانية حزب  المرتبة  في  حل 

الجمهورية )ليبرالي علماني) بـ 29 مقعدا.
شهدت  ▪ األول):  )تشرين  أكتوبر  و28   27

األمن  قوات  بين  اشتباكات  بوزيد  سيدي  مدينة 
إلغاء ست  ألفي متظاهر احتجاًجا على  وحوالي 
يوم  احترامها  لعدم  الشعبية"،  "العريضة  قوائم 
التأمل وحصولها على تمويل غير شرعي لحملتها 
امتدت  األول):  )تشرين  أكتوبر  االنتخابية. 28 

االضطرابات إلى مدن أخرى.

الجزائر

▪  12 اعتقال  تم  األول):  )تشرين  أكتوبر   2
عضوا ينتمون إلى خلية الطارف اإلرهابية في 
 20 اعتقال  من  واحد  أسبوع  بعد  العسل،  عين 
عضوا آخرين من هذه المجموعة المرتبطة بتنظيم 

القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي.
9 أكتوبر )تشرين األول): ألقت قوات األمن  ▪

في الجزائر العاصمة القبض على 20 ناشطا في 
التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، 
لمنعهم من االعتصام بالقرب من القصر الرئاسي. 
كما تم اعتقال سبعة متظاهرين آخرين في الدار 

البيضاء.
ُمعلًّما  ▪  50 بدأ  األول):  )تشرين  أكتوبر   9

التربية والتعليم  إضرابا عن الطعام أمام وزارة 
لم  احتجاًجا على وضع حوالي 7 آالف مدرس 
الدراسي  العام  في  عقودهم  بتجديد  إبالغهم  يتم 

الحالي.
أربعة  ▪ أصيب  األول):  )تشرين  أكتوبر   11

أشخاص على إثر انفجار قنبلة قرب تيزي وزو.
امرأة  ▪ لقيت  األول):  )تشرين  أكتوبر   17

مصرعها في انفجار قنبلة لتنظيم القاعدة في بالد 
المغرب اإلسالمي قرب منطقة آيت سليمان في 

بومرداس.
22 أكتوبر )تشرين األول): تم خطف ثالثة  ▪

في  واحد،  وإيطالي  إسبانيين  دوليين،  ناشطين 
مخيم الرابوني لالجئين الصحراويين. 31 أكتوبر 
)تشرين األول): ألقي القبض على أربعة أعضاء 
في تنظيم القاعدة ببالد المغرب اإلسالمي الشتباه 
في عالقتهم بحادث االختطاف الذي تم في بشار 

وتمنراست.

المغرب

ثمانية  ▪ قدمت  األول):  )تشرين  أكتوبر   5
أجل  من  "االئتالف  الرباط  في  مغربية  أحزاب 
الديمقراطية"، وهي كتلة ليبرالية بدرجة كبيرة، 
الوسط  يسار  خيارات  على  مفتوحة  ولكنها 
األحزاب  هذه  أن  بالذكر  جدير  واإليكولوجيين. 
أعلنت أنها لن تشارك في انتخابات 25 نوفمبر 

)تشرين الثاني) بقوائم مشتركة.
حركة  ▪ أعلنت  األول):  )تشرين  أكتوبر   10

العدل واإلحسان اإلسالمية أنها ستقاطع االنتخابات 

التشريعية التي ستُجرى في 25 نوفمبر )تشرين 
الثاني) ومنحت دعمها لحركة 20 فبراير )شباط).

انتخاب  ▪ تم  األول):  )تشرين  أكتوبر   21
المغرب عضوا غير دائم في مجلس األمن التابع 
لألمم المتحدة للفترة الممتدة بين 2012 و2013.

28 أكتوبر )تشرين األول): حكمت محكمة  ▪
العثماني  عادل  حق  في  اإلعدام  بعقوبة  سال 
قضية  في  داه  حكيم  على  الحياة  مدى  وبالسجن 
بمراكش  أركانة  مقهى  له  تعّرض  الذي  الهجوم 

يوم 28 أبريل )نيسان) 2011. 

االتحاد األوروبي

المجلس  ▪ أقر  األول):  )تشرين  أكتوبر   4
األوربي حزمة من ستة تدابير، سبق أن صادق 
عليها البرلمان األوربي في 29 سبتمبر )أيلول)، 
وتعزز هذه التدابير آليات المراقبة على ميزانيات 

وأرصدة الدول األعضاء.
5 أكتوبر )تشرين األول): اعتمدت المفوضية  ▪

تخص  التشريعية  القوانين  من  حزمة  األوربية 
مستقبل صناديق الدعم األوربي للمرحلة ما بين 
2014-2020، وتشمل بنًدا مثيًرا للجدل تستطيع 
أن تقطع بموجبه المساعدات عن الدول التي قد 
ال تحترم سياساتها المالية ميثاق االستقرار والنمو. 

12 أكتوبر )تشرين األول): اتفقت الحكومة  ▪
على  الموافقة  على  سلوفاكيا  في  والمعارضة 
وبهذه  المالي.  لالستقرار  األوربي  الصندوق 
الموافقة يكون الصندوق قد حصل على موافقة 

جميع دول منطقة اليورو.
المجلس  ▪ أبدى  األول):  )تشرين  أكتوبر   10

األوربي موافقته على اقتراح المفوضية األوربية، 
الذي صادق عليه البرلمان مسبقا، لتعزيز الوكالة 
األوروبية إلدارة التعاون العملياتي على الحدود 

.(Frontex) "الخارجية "فرونتكس
12 أكتوبر )تشرين األول): قدمت المفوضية  ▪

االتحاد.  لتوسيع  السنوي  مشروعها  األوروبية 
كما  عضو،  دولة  صفة  كرواتيا  منحت  حيث 
مفاوضات  في  بالشروع  المفوضية  أوصت 
انضمام الجبل األسود ومقدونيا ومنح صربيا صفة 
الركود  إزاء  قلقها  عن  عبرت  كما  مرشح، 
التي  والصعوبات  وألبانيا  البوسنة  في  السياسي 
تواجه العالقات مع تركيا بسبب القضية القبرصية.

12 أكتوبر )تشرين األول): قدمت المفوضية  ▪
الزراعية  للسياسة  جذري  بإصالح  اقتراًحا 
المشتركة )CAP)، يجعل من سنة 2014 تاريًخا 
البيئية  الجوانب  فيها  تأخذ  لمرحلة جديدة  محدًدا 
المباشرة  المساعدات  فيها  وتتقلص  أكبر،  أهمية 
ويتم فيها التمييز بين "الفالحين النشطين" والبقية. 
لهذه  معارضتهما  أعلنتا  وفرنسا  إسبانيا 

اإلصالحات.
المجلس  ▪ دعا  األول):  )تشرين  أكتوبر   23

األوروبي إلى تحديث النظام المصرفي األوروبي. 
اليورو  وبالموازاة مع ذلك، قررت دول منطقة 
 Herman Van( تعيين، هيرمان فان رومبوي

Rompuy)، رئيًسا للمجلس.

جامعة الدول العربية

وزراء  ▪ التقى  األول):  )تشرين  أكتوبر   16
خارجية الدول العربية في اجتماع طارئ، وأقروا 
دمشق  دعوة  سوريا –  – باستثناء  باإلجماع 
الشروع في مفاوضات، خالل  إلى  والمعارضة 
مدة 15 يوما، تحت رعاية لجنة تشكلها الجامعة 

العربية. 

نوفمبر )تشرين الثاني( 2011

في  الحكومة  تغيير  االقتصادية  األزمة  حملت 
إسبانيا التي شهدت انتخابات تشريعية مبكرة فاز 
بها الحزب الشعبي. وفي إيطاليا، استقال سيلفيو 
فاسحا   ،(Silvio Berlusconi( برلوسكوني 
المجال أمام حكومة تكنوقراطية. أما في اليونان، 
فقد تنحت حكومة جورج باباندريو لتحل مكانها 
انطلقت  كرواتيا  وفي  وطنية.  وحدة  حكومة 
إيفو  األسبق  األول  الوزير  محاكمة  جلسات 
سانادير )Ivo Sanader). في كوسوفو وقعت 
كوسوفو  في  السالم  حفظ  قوات  بين  اشتباكات 
ومحتجين من صرب كوسوفو. وفي ألبانيا وّقع 
للجمود  حًدا  يضع  اتفاًقا  البالد  في  حزبين  أكبر 
البرلماني الذي يخيم على البالد منذ 2010. وفي 
عن  اإلعالن  رغم  االنتفاضة  تواصلت  سوريا 
عقوبات دولية جديدة. وعاشت مصر على إيقاع 
االنتخابات  قبل  أياما  متواصلة  احتجاجات 
سيف  على  القبض  ألقي  ليبيا،  وفي  التشريعية. 
اإلسالم القذافي وتم اإلعالن عن تشكيل حكومة 
معقدة.  انتقالية  مرحلة  بتسيير  تتكلف  مؤقتة 
وطني  ائتالف  حكومة  تشكيل  تونس  وعرفت 
جديدة. وفي المغرب، فاز إسالميو العدالة والتنمية 

في االنتخابات البرلمانية.

البرتغال

11 نوفمبر )تشرين الثاني): صادق البرلمان  ▪
على الميزانية العامة لسنة 2012 التي يطبعها 
وافق  الثاني):  )تشرين  نوفمبر   16 التقشف. 
والبنك  الدولي  النقد  وصندوق  األوربي  االتحاد 
الدفعة  البرتغال  منح  على  األوروبي  المركزي 

الثالثة من حزمة اإلنقاذ المالي.
24 نوفمبر )تشرين الثاني): شل إضراب عام  ▪

الحركة في البرتغال احتجاًجا على برنامج تقشفي 
يمتد لثالث سنوات.

تظاهر  ▪ الثاني):  )تشرين  نوفمبر   30
عسكريون برتغاليون للمرة الثانية في الشهر نفسه 

ضد الميزانية التقشفية لعام 2012.

إسبانيا

16 نوفمبر )تشرين الثاني): ُحكم على القائد  ▪
في  المتواجد  إيتا،  لمنظمة  السابق  العسكري 
السجن، ميغيل غارثيا، الشهير باسم "تشابوتي" 
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(Txapote" Miguel García")، بالسجن 
لمدة 60 سنة إضافية في قضية اغتيال عضو 
موخيكا  بيير  خا خوسيه  لبلدي  ا لمجلس  ا
حزب  عن   ،(José Javier Múgica)
 Unión del Pueblo( نابارا اتحاد شعب 

.(Navarro
20 نوفمبر )تشرين الثاني): شهدت إسبانيا  ▪

المشاركين  نسبة  بلغت  مبكرة.  عامة  انتخابات 
 (PP( الشعبي  الحزب  وفاز   .71.7% فيها 
بأغلبية مطلقة من األصوات في مجلس النواب 
من   28.7% مقابل   ،44.6% في  استقرت 
اإلسباني  االشتراكي  العمال  لحزب  األصوات 
أما في  المعارضة.  إلى  انتقل  الذي   (PSOE)
مجلس الشيوخ، فقد حصل الحزب الشعبي على 
136 مقعًدا من أصل 208، فيما أصبح حزب 
العمال االشتراكي اإلسباني ثاني قوة في المجلس 

بـ 48 مقعًدا. 

فرنسا

رئيس  ▪ قدم  الثاني):  )تشرين  نوفمبر   7
 ،(François Fillon( الوزراء، فرانسوا فيون
توفير  بغية  العام  اإلنفاق  لترشيد  جديدة  خطة 
100 مليار يورو قبل عام 2016. كما تشمل 
والتعجيل  الضريبية  لإلعفاءات  تقليًصا  الخطة 
ورفع   2017 عام  لتطبيقه  التقاعد  سن  برفع 
بنسبة %5 والضريبة  الشركات  الضريبة على 
 7% إلى   5.5% من  المضافة  القيمة  على 
وتجميد مقاييس الضريبة على الدخل، بين جملة 

إجراءات أخرى.

إيطاليا

آالف  ▪ طالب  الثاني):  )تشرين  نوفمبر   5
سيلفيو  حكومة  باستقالة  روما  في  اإليطاليين 
برلسكوني، التي ستخسر أغلبيتها البرلمانية يوم 
جديد  اقتراع  في  الثاني)،  )تشرين  نوفمبر   8

لسحب الثقة.
صادق  ▪ الثاني):  )تشرين  نوفمبر  و12   11

على  التوالي  على  والنواب  الشيوخ  مجلسا 
تتضمن  التي   ،2012 لسنة  العامة  الميزانية 
إجراءات تقشفية جديدة. ومباشرة بعد الموافقة قدم 

برلسكوني استقالته.
13 نوفمبر )تشرين الثاني): تم تعيين ماريو  ▪

مجلس  في  العضو   ،(Mario Monti( مونتي 
الشيوخ، رئيًسا جديًدا للوزراء ووزيًرا لالقتصاد 
التي أعلن عنها يوم 16 من نفس  في الحكومة 
بهدف  تكنوقراط  وزراء  ضمت  والتي  الشهر، 
نوفمبر   18 اإليطالي.  االقتصاد  توجيه  إعادة 
)تشرين الثاني): فازت الحكومة الجديدة، بأغلبية 
بذلك  لتبدأ  الثقة،  سحب  اقتراع  في  مطلقة، 

برنامجها اإلصالحي.
30 نوفمبر )تشرين الثاني): صادق مجلس  ▪

النواب على مشروع قانون إلدخال نص دستوري 
يفرض ضرورة توازن قانون المالية.

كرواتيا

3 نوفمبر )تشرين الثاني): بدأت محاكمة رئيس  ▪
الوزراء السابق، إيفو سانادير، المتهم بتلقي رشوة 
تبلغ قيمتها 665 ألف دوالر من المؤسسة المصرفية 

هيبو بنك )Hypo Bank) عام 1995. 
الجنرال  ▪ ُمتع  الثاني):  )تشرين  نوفمبر   25

 Mirko( نوراك  ميركو  السابق  الكرواتي 
أمضى  أن  بعد  المشروط،  بالسراح   ،(Norac
ارتكابه  بتهمة  عاما –   15 – عقوبته  مدة  ثلثي 

جرائم حرب ضد الصرب.

البوسنة والهرسك

مجلس  ▪ مدد  الثاني):  )تشرين  نوفمبر   16
األمن لسنة واحدة مهمة قوات االتحاد األوروبي 

(EUFOR) في البوسنة.

الجبل األسود

إضراب  ▪ دخل  الثاني):  )تشرين  نوفمبر   8
قطاع الصحة، للمطالبة بزيادة األجور، أسبوعه 

الثاني.

كوسوفو حسب القرار رقم 1244 الصادر عن 
مجلس األمن لألمم المتحدة 

21 و30 نوفمبر )تشرين الثاني): استأنفت  ▪
 (Pristina( وبريشتينا   (Belgrade( بلغراد 
من  شهرين  بعد  كوسوفو،  وضع  حول  الحوار 

التوقف بسبب المناوشات الحدودية.
23 نوفمبر )تشرين الثاني): حكم على العضو  ▪

الدين  فخر  كوسوفو،  تحرير  جيش  في  السابق 
لمدة  بالسجن   ،(Fahredin Gashi( غاشي 
18 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب خالل النزاع 

في كوسوفو عام 1999.
وقعت  ▪ الثاني):  )تشرين  نوفمبر  و30   24

وزوبين   (Zvecan( زفيكان  في  مواجهات 
"كفور"  قوات  بين   (Zubin Potok( بوتوك 
لحفظ السالم في كوسوفو ومتظاهرين من صرب 
البوسنة حاولوا منع السلطات األلبانية الكوسوفية 

من السيطرة على المنطقة.

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 
(FYROM)

ألف  ▪ الثاني): وّقع 65  نوفمبر )تشرين   17
المفوضية  يطالب  بياًنا  مؤسسة  و170  شخص 
األوروبية باستعمال مصطلح "مقدوني" لوصف 

سكان البالد، وهو ما ترفضه اليونان.

ألبانيا

15 نوفمبر )تشرين الثاني): توصل الحزبان  ▪
الديمقراطي واالشتراكي إلى اتفاق إلنهاء مقاطعتهما 

للبرلمان منذ يونيو )حزيران) 2010.

اليونان

1 نوفمبر )تشرين الثاني): طالب ستة أعضاء  ▪
باباندريو  جورج  باستقالة  باسوك  حزب  من 
(Yorgos Papandreu)، بعد إعالنه الدعوة 
لشطب  األوروبي  االتفاق  على  استفتاء  إلجراء 
%50 من ديون اليونان في مقابل إجراءات تقشفية 
جديدة. وقد رهنت ألمانيا وفرنسا سداد دفعة جديدة 
عقب  االستفتاء.  بنتائج  يورو  مليارات   8 بقيمة 
مرور يومين، في 3 نوفمبر )تشرين الثاني)، أعلن 

باباندريو أنه لن يتم إجراء االستفتاء. 
الحكومة  ▪ فازت  الثاني):  )تشرين  نوفمبر   5

لتشكيل  مشاورات  لتبدأ  الثقة  سحب  اقتراع  في 
حكومة وحدة وطنية. 6 نوفمبر )تشرين الثاني): 
اتفقت الحكومة والمعارضة على تشكيل حكومة 
وحدة جديدة من دون باباندريو، وفقا لالتفاق الذي 
تم التوصل إليه مع االتحاد األوروبي في أكتوبر 
)تشرين األول) لحين إجراء انتخابات مبكرة في 

أبريل )نيسان) 2012.
النائب  ▪ ُعين  الثاني):  )تشرين  نوفمبر   11

السابق لرئيس البنك المركزي األوربي، لوكاس 
باباديموس )Lucas Papademos)، رئيسا 

للوزراء.
آالف  ▪ خرج  الثاني):  )تشرين  نوفمبر   17

الجديدة،  اليونانيين في مظاهرات ضد الحكومة 
في  مطلقة  بأغلبية  تزكيتها  بعد  واحدا  يوما 
البرلمان، وذلك احتجاًجا على اإلجراءات التقشفية 

المتواصلة.
29 نوفمبر )تشرين الثاني): أقر وزراء مالية  ▪

دول االتحاد األوربي الدفعة السادسة من الخطة 
األولى لإلنقاذ.

تركيا

22 نوفمبر )تشرين الثاني): أوقفت الشرطة  ▪
التركية 15 شخصا في قونية )Konya)، بتهمة 
إلى  بذلك  لينضافوا  القاعدة،  تنظيم  إلى  االنتماء 
65 آخرين تم اعتقالهم بين أبريل )نيسان) ويوليو 

)تموز) بنفس التهمة.

قبرص

23 نوفمبر )تشرين الثاني): وافقت الحكومة  ▪
النفط  الستغالل  الثانية  التراخيص  على عرض 
والغاز في المياه اإلقليمية لجنوب قبرص، رغم 

المعارضة التركية.

سوريا

6 نوفمبر )تشرين الثاني): لقي 9 أشخاص  ▪
في  األضحى،  عيد  في  مصرعهم  األقل  على 
دفع  ما  وهو  المناطق،  جل  شملت  احتجاجات 
من  باألساس  المكون  الحر،  السوري  الجيش 
المنشقين عن الجيش السوري، إلى إعالن انتهاء 
الهدنة التي أعلنت في اتفاق مبدئي بداية الشهر 
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للعنف  لوضع حد  العربية  والجامعة  دمشق  بين 
الذي خلف منذ بدء االحتجاجات اليومية أكثر من 
الثاني):  )تشرين  نوفمبر   12 ضحية.   3500

أعلنت جامعة الدول العربية طرد سوريا.
االتحاد  ▪ مدد  الثاني):  )تشرين  نوفمبر   14

األوروبي العقوبات المفروضة على سوريا.
▪  19 صوتت  الثاني):  )تشرين  نوفمبر   29

دولة عضًوا في جامعة الدول العربية، من أًصل 
22 دولة، لصالح فرض عقوبات على سوريا بعد 
الفشل في التوصل إلى اتفاق مع دمشق تقبل فيه 

بشروط إرسال بعثة مراقبين إلى البالد.
النظام  ▪ أفرج  الثاني):  )تشرين  نوفمبر   30

الضغوط  لتخفيف  منه  محاولة  في  السوري، 
خالل  اعتقلوا  شخًصا   912 عن  الدولية، 
االحتجاجات، لينضافوا بذلك إلى 1800 آخرين 
سبق وأن أفِرج عنهم في شهر نوفمبر )تشرين 

الثاني).
تركيا  ▪ أعلنت  الثاني):  )تشرين  نوفمبر   30

فرض عقوبات اقتصادية على سوريا.

لبنان

29 نوفمبر )تشرين الثاني): تعرضت منطقة  ▪
الجليل، للمرة األولى منذ عام 2009، إلطالق 
صواريخ من لبنان. ردت إسرائيل بشن هجمات 
على المنطقة الواقعة بين عيتا الشعب والرميش.

رئيس  ▪ أعلن  الثاني):  )تشرين  نوفمبر   30
الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أن بالده ستدفع 
مساهمتها في المحكمة الخاصة بلبنان، على الرغم 
هدد  قد  ميقاتي  وكان  هللا.  حزب  معارضة  من 

باالستقالة إذا لم يِف لبنان بالتزاماته الدولية.

األردن

18 نوفمبر )تشرين الثاني): خرج المئات من  ▪
المتظاهرين في عّمان، ُملبّين دعوة جبهة العمل 
من  بمزيد  تطالب  مسيرة  في  اإلسالمي، 

الديمقراطية ومكافحة الفساد.
آالف  ▪ تظاهر  الثاني):  )تشرين  نوفمبر   25

سويمة  في  الفلسطينيين  والالجئين  األردنيين 
مطالبين بتحرير القدس وإلغاء اتفاق السالم بين 

األردن وإسرائيل.

مصر

انفجار  ▪ قطع  الثاني):  )تشرين  نوفمبر   10
مزدوج في بئر العبد بمنطقة سيناء إمدادات الغاز 

إلى األردن وإسرائيل.
أصدرت  ▪ الثاني):  )تشرين  نوفمبر   14

المحكمة اإلدارية العليا في القاهرة حكما يسمح 
ألعضاء الحزب الوطني المنحل بالمشاركة في 

االنتخابات.
18 نوفمبر )تشرين الثاني): انضم اإلخوان  ▪

المسلمون وحركة 6 أبريل )نيسان) إلى مظاهرة 
حاشدة في ميدان التحرير لرفض الدستور الجديد 

لديكتاتورية  "يؤسس  أنه  معتبرين  المقترح، 
عسكرية". وشهدت األيام التالية اشتباكات عنيفة 
مع قوات األمن. 20 نوفمبر )تشرين الثاني): أكد 
المجلس العسكري من جديد على نيته نقل السلطة 
إلى سلطة مدنية، موضًحا أن االنتخابات البرلمانية 
الُمزمع إجراؤها في 28 نوفمبر )تشرين الثاني)، 
هي أولى الخطوات في هذا المسار. 21 نوفمبر 
)تشرين الثاني): قدمت الحكومة استقالتها بسبب 
المجلس  وتوصل  البالد.  تعم  التي  الفوضى 
العسكري الحاكم إلى اتفاق مع األحزاب السياسية 
يوليو  شهر  بحلول  رئاسية  انتخابات  إلجراء 
وطنية  وحدة  حكومة  وتشكيل   ،2012 )تموز) 
جديدة، في الوقت الذي تواصلت فيه المظاهرات. 
25 نوفمبر )تشرين الثاني): عادت جمعة حاشدة 
أطلق عليها "جمعة الفرصة األخيرة" لتطالب بنقل 
السلطة إلى حكومة مدنية، وهذه المرة من دون 
مشاركة القوى السياسية الرئيسة، باستثناء حزب 

النور وحزب البناء والتنمية.
25 نوفمبر )تشرين الثاني): تم تعيين كمال  ▪

-1996 السابق  التخطيط  وزير  الجنزوري، 
1999، والمعروف بمعارضته لسياسة حكومة 
تعيينه  وأثار  للوزراء.  جديًدا  رئيًسا  مبارك، 
المواطنين،  من  كبيرة  قطاعات  وسط  الشكوك 
على  )نيسان)،  أبريل   6 حركة  اعتبرت  حيث 
سبيل المثال، أنه على الرغم من كفاءته، إال أنه 
ال يمكن التغاضي عن عالقاته مع النظام السابق.

انطلقت  ▪ الثاني):  )تشرين  نونبر  و29   28
انتخابات لمجلس الشعب في مرحلتها األولى من 
دورتين  في  م  ستنظَّ والتي  مراحل  ثالثة  أصل 

وتنتهي في يناير )كانون الثاني) 2012.

ليبيا

الزعيم  ▪ أدان  الثاني):  )تشرين  نوفمبر   8
األمازيغي، بن خليفة، الدستور المقترح في بداية 
والثقافة  اللغة  يقصي  والذي  )آب)  أغسطس 
فترة  خالل  منفًيا  خليفة  بن  وكان  األمازيغيتين. 
في  عضًوا  سقوطه  بعد  ليصبح  القذافي،  نظام 
المجلس الوطني االنتقالي إلى غاية 20 أغسطس 
)آب)، حين قرر مغادرته بسبب خالفات جوهرية.

15 نوفمبر )تشرين الثاني): اجتمع ممثلون  ▪
بنغازي  في  الجيش  مع  االنتقالية  الحكومة  عن 

النتخاب رئيس جديد للقوات المسلحة.
مجلس  ▪ وافق  الثاني):  )تشرين  نوفمبر   18

عودة  على  المتحدة  لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق 
ليبيا إلى المنظمة، بعد أن تم تعليق عضويتها في 

مارس )آذار) 2011.
19 نوفمبر )تشرين الثاني): تم اعتقال سيف  ▪

إلى  الفرار  يحاول  كان  بينما  القذافي  اإلسالم 
النيجر.

المجلس  ▪ الثاني): وافق  22 نوفمبر )تشرين 
المؤقتة  الحكومة  تشكيل  على  االنتقالي  الوطني 
التي اقترحه رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب.

23 و24 نوفمبر )تشرين الثاني): لقي ما ال  ▪
يقل عن 23 شخًصا مصرعهم في بني وليد أثناء 

الجمعة  سوق  شهداء  كتيبة  بين  اشتباكات 
وميليشيات موالية للقذافي.

25 نوفمبر )تشرين الثاني): رفضت محكمة  ▪
االستئناف في تونس طلب رئيس وزراء القذافي، 

البغدادي المحمودي، بعدم تسليمه إلى ليبيا.
رئيس  ▪ نجا  الثاني):  )تشرين  نوفمبر   26

الوزراء الليبي، عبد الرحيم الكيب، من محاولة 
اغتيال في طرابلس.

تونس

2 نوفمبر )تشرين الثاني): أُحِرق مقر صحيفة  ▪
شارلي إبدو )Charlie Hebdo) الساخرة بعد 
أن أصدرت عدًدا خاًصا تضع فيه "شريعة إبدو" 
رئيس  السم  بديال  "محمد"  واسم  السمها،  بديال 
تحريرها، وذلك في طبعة ساخرة حول فوز حركة 

النهضة باالنتخابات.
2 نوفمبر )تشرين الثاني): تظاهرت المئات  ▪

من النساء في العاصمة التونسية لمطالبة حركة 
النهضة باحترام حقوقهن وحرياتهن.

توصلت  ▪ الثاني):  )تشرين  نوفمبر   19
الجمهورية  أجل  من  والمؤتمر  النهضة  أحزاب 
إلى  وعلماني)  ديمقراطي  )اشتراكي  والتكتل 
الحكومة  في  الرئيسية  المناصب  بشأن  اتفاق 
الجديدة. وتم تعيين حمادي الجبالي رئيًسا جديًدا 
حزب  زعيم  المرزوقي،  والمنصف  للوزراء، 
المؤتمر من أجل الجمهورية، رئيًسا للبالد، فيم 
أوكلت رئاسة البرلمان إلى مصطفى جعفر عن 

حزب التكتل.

الجزائر

15 نوفمبر )تشرين الثاني): اختُطف الطبيب  ▪
ناصر جالل، في منطقة تالة بونان من ِقبل تنظيم 
القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي، لتكون بذلك 
الحادثة 65 التي يتعرض فيها أحد سكان منطقة 

القبائل لالختطاف منذ عام 2005.
17 نوفمبر )تشرين الثاني): أقال الرئيس عبد  ▪

رئيس  الشرواتي،  الدين  نور  بوتفليقة،  العزيز 
شركة البترول الوطنية سوناطراك، وعيّن مكانه 

عبد الحميد زركين.
اغتيل منتسب  ▪ الثاني):  19 نوفمبر )تشرين 

سابق لقوات الدفاع الشرعي من ِقبل خلية إرهابية 
في بومرداس. في اليوم نفسه، أصيب عنصران 
بومرداس  بمنطقة  قنبلة  انفجار  الشرطة في  من 

أيضا.
24 نوفمبر )تشرين الثاني): لقي 8 عناصر  ▪

اإلسالمي  المغرب  بالد  في  القاعدة  تنظيم  من 
مصرعهم واعتُقل 12 في اشتباكات مع الجيش 

بالمزرعة.
عبد هللا  ▪ أعلن  الثاني):  )تشرين  نوفمبر   25

لرئاسة  السابق  اإلسالمي  المرشح  هللا،  جاب 
الجمهورية في 1999 و2004 عن نيته تأسيس 
جبهة العدالة والتنمية، وهو حزب جديد معارض 

لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.
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المغرب

في  ▪ مت  نُظِّ الثاني):  )تشرين  نوفمبر   25
المغرب انتخابات برلمانية فاز فيها حزب العدالة 
والتنمية اإلسالمي بعد أن حصل على 107 من 
مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 395 مقعدا، 
زعامته  فقد  الذي  االستقالل  بحزب  متبوعا 

بحصوله على 60 مقعدا فقط.
27 نوفمبر )تشرين الثاني): تظاهر اآلالف  ▪

مسيرات  في  وذلك  مدن،  في عدة  المغاربة  من 
دعت إليها حركة 20 فبراير )شباط) للتنديد بنتائج 

االنتخابات التي اعتبرتها "ُمزّورة".
28 نوفمبر )تشرين الثاني): كلف الملك محمد  ▪

السادس، عبد اإلله بنكيران، زعيم حزب العدالة 
والتنمية، بتشكيل الحكومة الجديدة.

موريتانيا

28 نوفمبر )تشرين الثاني): فرقت الشرطة  ▪
تلمس  "ال  حركة  إليها  دعت  جديدة  مظاهرة 
جنسيتي"، لرفض عملية اإلحصاء السكاني. وال 
يزال السكان الزنوج من دول جنوب الصحراء 
األفريقية، والذين يشكلون بين 30 و%40 من 
الحكومة  سياسات  يصفون  السكان،  تعداد 
بالعنصرية تجاههم وينددون بمطالبة الحكومة لهم 
بوثيقة تثبت جنسيتهم كي يشملهم اإلحصاء، وهو 

ما ال تفرضه السلطات على بقية المواطنين.

االتحاد األوروبي

8 نوفمبر )تشرين الثاني): أقر وزراء مالية  ▪
تدابير  ستة  من  حزمة  األوربي  االتحاد  دول 
االتحاد  في  االقتصادية  الحوكمة  لتعزيز 
البرلمان  صادق  وأن  سبق  وقد  األوروبي، 
سبتمبر   28 في  التدابير  هذه  على  األوربي 
)أيلول). وتنص هذه اإلجراءات على أن الدول 
التي تعاني عجزا كبيرا في الميزانية أو التي ال 
التوازن االقتصادي تخضع بشكل  آليات  تحترم 

تلقائي لعقوبات أوروبية.
خوسيه  ▪ قدم  الثاني):  )تشرين  نوفمبر   15

 José Manuel( باروسو  دوراو  مانويل 
األوروبي  للبرلمان   ،(Durao Barroso
والذي   ،2012 لعام  المفوضية  عمل  برنامج 
لدعم  المفوضية  أعمال  تنسيق  إلى  يهدف 
االتحاد  دور  وتعزيز  االقتصادية،  اإلصالحات 

األوروبي على الساحة الدولية.
المجلس  ▪ الثاني): وافق  18 نوفمبر )تشرين 

لعام  االتحاد  ميزانية  على  األوربيان  والبرلمان 
بزيادة  يورو،  مليار  تبلغ 129  والتي   ،2012

تعادل %1.86 مقارنًة بالعام السابق.
وزراء  ▪ وافق  الثاني):  )تشرين  نوفمبر   30

سنة  ميزانية  على  الـ27  االتحاد  دول  اقتصاد 
ما  يورو،  مليون  و88  مليار   129  :2012
بعام  مقارنة   1.86% قدرها  زيادة  يشكل 

.2011

ديسمبر )كانون األول( 2011

ودوله  األوربي  االتحاد  في  السنة  نهاية  جاءت 
لضمان  المبذولة  الجهود  إيقاع  على  األعضاء 
وعرفت  الميزانية.  وضبط  المالي  االستقرار 
سلوفينيا وكرواتيا تنظيم انتخابات برلمانية، بعد 
لالتحاد  انضمامها  على  كرواتيا  وّقعت  أن 
إلى  أخيرا  التوصل  تم  البوسنة  وفي  األوروبي. 
اتفاق طال انتظاره حول تشكيل الحكومة. وفي 
صربيا بدا واضحا تأجيل طموحاتها األوروبية. 
من جهة أخرى، قطعت تركيا عالقاتها الدبلوماسية 
الجماعية  "اإلبادة  قضية  خلفية  على  فرنسا  مع 
لألرمن". أما في سوريا، فقد انتهت السنة دون 
ظهور أمل في حل لألزمة، بينما في مصر، وفي 
خضم العملية االنتخابية، ظهر اإلسالميون كقوة 
سياسية مستقبلية. وفي ليبيا، تفجرت مشاكل أمنية 
مواقع  على  الثوار  كتائب  سيطرة  نتيجة  داخلية 
استراتيجية في البالد. غير بعيد عن ليبيا، اعتمدت 

تونس دستوًرا جديًدا. 

البرتغال

22 ديسمبر )كانون األول): باعت الحكومة  ▪
الرئيسية  الكهرباء  البرتغالية حصتها في شركة 
غورجيس"  "ثري  الصينية  للشركة  البالد  في 
عملية  أول  في  وذلك   ،(Three Gorges)
خصخصة كبيرة تقوم بها حكومة باسوس كويلهو 

.(Passos Coelho)

إسبانيا

رئيس  ▪ كشف  األول):  )كانون  ديسمبر   23
 Mariano( راخوي  ماريانو  الجديد،  الوزراء 
بين  من  ويبرز  حكومته.  تشكيل  عن   ،(Rajoy
 Soraya( أعضائها، سورايا ثاينث دي سانتاماريا
Sáenz de Santamaría)، في منصب نائبة 
غاياردون  رويث  وألبرتو  الحكومة،  رئيس 
(Alberto Ruiz-Gallardón) وزيرا للعدل، 
في   (Pedro Morenés( مورينيس  وبيدرو 
 Jorge( وزارة الدفاع، وخورخي فرنانديث دياث
Fernández Díaz) في الداخلية، وكريستوبال 
مونتورو )Cristóbal Montoro) وزيرا للمالية، 
ولويس دي غيندوس )Luís de Guindos) في 
 Miguel( كانييتي  آرياس  وميغيل  االقتصاد، 
وخوسيه  للزراعة،  وزيرا   (Arias Cañete
 José Manuel( مارغايو  غارثيا  مانويل 
García-Margallo) وزيرا للشؤون الخارجية. 

فرنسا

15 ديسمبر )كانون األول): حكمت المحكمة  ▪
الجنائية بباريس على رئيس الجمهورية السابق، 
جاك شيراك )Jacques Chirac)، بالسجن 
أموال  اختالس  بتهمة  نافذة،  غير  سنتين  لمدة 

عمومية إبان رئاسته لبلدية باريس.

15 ديسمبر )كانون األول): أصدرت العدالة  ▪
حق  في  المؤبد  بالسجن  ثانيا  حكما  الفرنسية 
 Ilich( راميريث  إيليتش  الفنزويلي،  اإلرهابي 
Ramírez)، المعروف باسم "كارلوس الثعلب" 
(Carlos el Chacal)، لمسؤوليته عن أربعة 
انفجارات في فرنسا خالل عامي 1982 و1983 

أودت بحياة 11 شخًصا.
27 ديسمبر )كانون األول): أقرت فرنسا ميزانية  ▪

2012، وهي تسعى لخفض العجز في الميزانية 
بـنسبة %4.5 في الناتج المحلي اإلجمالي، حيث 
تُرفع الضريبة على أصحاب الدخل المرتفع بنسبة 

%3 وتقلّص اإلعفاءات الضريبية بـنسبة 15%.

موناكو

22 ديسمبر )كانون األول): تم في بروكسل  ▪
تعديل المعاهدة النقدية الموقعة عام 2001، بحيث 

تسمح باستخدام اليورو في موناكو.

إيطاليا

مجلس  ▪ صادق  األول):  )كانون  ديسمبر   4
الوزراء على خطة جديدة للتسوية توفر 20 مليار 
وخفض  الضرائب  زيادة  طريق  عن  يورو، 
وسوف  التقاعد،  سن  ورفع  التقاعدية  المعاشات 
يعاد استثمار 10 مليارات يورو أخرى في إنعاش 

االقتصاد وتوفير فرص العمل.
5 ديسمبر )كانون األول): تم اعتراض 81  ▪

من  ميال   65 بعد  على  ليبيا  من  قادما  مهاجًرا 
.(Ionica Roccella( يونيكا روتشيال

عملية  ▪ أدت  األول):  )كانون  ديسمبر   14
اعتقال  إلى   (Palermo( باليرمو في  للشرطة 
"الكوزا  مافيا  إلى  االنتماء  بتهمة  شخًصا   22

.(La Cosa Nostra( "نوسترا
15 ديسمبر )كانون األول): تم الكشف عن  ▪

الضرائب  وكالة  مكاتب  أحد  في  ناسفة  عبوة 
اإليطالية بروما وضعها "االتحاد الفوضوي غير 

.(FAI( "الرسمي
مجلس  ▪ وافق  األول):  )كانون  ديسمبر   22

الشيوخ بأغلبية 257 صوًتا مقابل 41 على خطة 
عاجلة للتقشف قدمتها الحكومة. 

سلوفينيا

سلوفينيا  ▪ أجرت  األول):  )كانون  ديسمبر   4
انتخابات برلمانية مبكرة، فاز فيها حزب "سلوفينيا 
اإليجابية" )LZJ-PS)، )وسط يسار) بزعامة 
 Zoran( رئيس بلدية ليوبليانا، زوران يانكوفيتش
Jankovic)، حيث حصل على %28.5 من 
 90 عددها  البالغ  المقاعد  من  و28  األصوات 
مقعًدا. فيما حصل الحزب الديمقراطي السلوفيني 
على 26.3%  يانسا"  "يانيز  بزعامة   (SDS)
من أصوات الناخبين و26 مقعًدا. وحصل الحزب 
الديمقراطي االشتراكي لرئيس الوزراء المنتهية 

واليته، بوروت باهور، على 10 مقاعد. 
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كرواتيا

4 ديسمبر )كانون األول): أجريت انتخابات  ▪
ائتالف  فيها  فاز  كرواتيا،  في  مبكرة  برلمانية 
الحزب  يقوده  الذي   ،(Kukuriku( كوكوريكو 
"زوران  بزعامة  الديمقراطي  االشتراكي 
ميالنوفيتش"، بهزمه االتحاد الديمقراطي الكرواتي 
المحافظ، إذ حصل على %44.5 من األصوات 
و80 مقعدا. فيما حصل حزب االتحاد الديمقراطي 
يادرانكا  الوزراء  رئيسة  بزعامة  الكرواتي، 
نسبة  على   ،(Jadranka Kosor( كوسور 
%22.1 من األصوات و47 مقعًدا. 23 ديسمبر 
التي  الجديدة  الحكومة  فازت  األول):  )كانون 

يرأسها "زوران ميالنوفيتش" بثقة البرلمان. 
كرواتيا  ▪ وقعت  األول):  )كانون  ديسمبر   9

على معاهدة االنضمام إلى االتحاد األوروبي.

البوسنة والهرسك

زعماء  ▪ اتفق  األول):  )كانون  ديسمبر   28
اتحادية  حكومة  تشكيل  على  الثالث  الطوائف 
– بعد أكثر من 14 شهرا من الجمود السياسي – 
وتفعيل قانون اإلحصاء السكاني والدعم الحكومي 
المفروضة من طرف بروكسل للتقدم في مسار 
)كانون  يناير   12 األوربي.  لالتحاد  االنضمام 
بيفندا  فيكوسالف  البرلمان  عين  الثاني): 

(Vjekoslav Bevanda) رئيًسا للوزراء.

الجبل األسود

المؤتمر  ▪ وافق  األول):  )كانون  ديسمبر   17
الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في جنيف على 

انضمام الجبل األسود.

صربيا

9 ديسمبر )كانون األول): قررت المفوضية  ▪
بشأن منح صربيا  قرار  اتخاذ  تأجيل  األوروبية 
االتحاد  إلى  لالنضمام  رسمي  مرشح  صفة 
األوربي، حتى مارس )آذار) 2012. هذا القرار 
لالندماج  المنتدب  الوزير  استقالة  في  سيتسبب 
.(Bozidar Djelic( األوروبي بوزيدار ديليتش

كوسوفو حسب القرار رقم 1244 الصادر عن 
مجلس األمن لألمم المتحدة 

صربيا  ▪ وقعت  األول):  )كانون  ديسمبر   2
المتكاملة  اإلدارة  "مبادرة  اتفاقية  وكوسوفو 

.(IBM agrement( "للحدود

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 
(FYROM)

محكمة  ▪ حكمت  األول):  )كانون  ديسمبر   5
العدل الدولية لصالح جمهورية مقدونيا اليوغسالفية 
السابقة في الشكوى المقدمة في نوفمبر )تشرين 

فيها  تتهمها  والتي  اليونان  ضد   2008 الثاني) 
بانتهاك االتفاق المؤقت لعام 1995 والقاضي بعدم 
أية  إلى  جارتها  انضمام  على  اليونان  اعتراض 
مقدونيا  جمهورية  باسم  لها  تشير  دولية  منظمة 

اليوغسالفية السابقة.

اليونان

أول  ▪ تسبب  األول):  )كانون  ديسمبر   1
إضراب عام ضد حكومة "لوكاس بابديموس" في 

شل الحركة باليونان.
7 ديسمبر )كانون األول): وافق البرلمان على  ▪

مشروع ميزانية عام 2012، والذي يتميز بزيادة 
الضرائب وخفض كبير في اإلنفاق العام.

تركيا

تركيا  ▪ علقت  األول):  )كانون  ديسمبر   22
عالقاتها الدبلوماسية مع فرنسا رًدا على مصادقة 
الجمعية الوطنية الفرنسية على قانون َيعَتبر قتل 
بين  العثمانية  اإلمبراطورية  يد  على  األرمن 

1915 و1917 إبادة جماعية. 

قبرص

الحكومة  ▪ اتفقت  األول):  )كانون  ديسمبر   2
والمعارضة على حزمة إجراءات تقشفية، تشمل 
زيادة الضرائب على األجور التي تفوق 2500 
يورو، ورفع الضريبة على القيمة المضافة من 
15 إلى %17، وتجميد أجور الموظفين وخفض 
بـ 200  الدراسية  والمنح  العائلية  المساعدات 

مليون يورو. 
مجلس  ▪ قرر  األول):  )كانون  ديسمبر   14

األمن مد تفويض مهمته لحفظ السالم في قبرص 
)تموز)  يوليو   19 غاية  إلى   (UNFICYP)
محادثات  تسريع  على  الطرفين  وحث   2012

الوحدة من جديد.
إضراب  ▪ شل  األول):  )كانون  ديسمبر   15

ساعة،   12 استمر  الطيران،  رحالت  لمراقبي 
اإلضراب  وجاء  القبرصي،  الجوي  المجال 
احتجاًجا على إدراج هذه الفئة في سياسة التقشف 

التي سيقرها البرلمان في اليوم التالي.
قبرص  ▪ شهدت  األول):  )كانون  ديسمبر   18

المعارضة  فيها حزب  فاز  بلدية  انتخابات  تنظيم 
الذي   ،(DISY( الديمقراطي  التجمع  الرئيسي، 
بلدية  فيها  بما  أصل 38،  من  بلدية  سيحكم 26 
 (Strovolos( وستروفولوس (Nicosia( نيقوسيا

.(Larnaca( والرنكا

سوريا

مجلس  ▪ أصدر  األول):  )كانون  ديسمبر   2
يدين  قراًرا  المتحدة  لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق 
عنف النظام السوري ضد المتظاهرين. وقد بلغ 
عدد القتلى، حسب األمم المتحدة، 4 آالف قتيل 

فيما وصل عدد المعتقلين إلى 14 ألف شخص، 
والنازحين إلى 12400 شخص.

الجامعة  ▪ وّجهت  األول):  )كانون  ديسمبر   3
العربية إنذاًرا أخيًرا لسوريا، كما أقرت عقوبات 

ضد كبار المسؤولين في الحكومة السورية.
)كانون األول): شهدت سوريا  ▪ 12 ديسمبر 

تنظيم انتخابات بلدية على الرغم من مناخ العنف 
السائد في البالد ودعوة المعارضة إلى مقاطعتها.

روسيا  ▪ قّدمت  األول):  )كانون  ديسمبر   15
لمجلس األمن مشروع قرار، اعتُبرغير كاف من 
َقبل الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي، حيث 
أنه ال يدين النظام السوري بشكل واضح، وألن 
والمعارضة  للحكومة  المسؤولية  تحّمل  روسيا 

بالتساوي.
الجمعية  ▪ تبنت  األول):  )كانون  ديسمبر   19

العامة لألمم المتحدة، مشروع قرار ألماني يدين 
النظام السوري، بأغلبية 133 صوتا مقابل 11 

وامتناع 43 صوتا.
19 ديسمبر )كانون األول): أعطت سوريا  ▪

أقرتها  التي  المراقبين،  لمهمة  األخضر  الضوء 
الجامعة العربية للتحقق من احترام دمشق لخارطة 
الطريق التي وضعتها جامعة الدول العربية لوقف 
في 22  دمشق  إلى  وقد وصلت  العنف.  أعمال 

ديسمبر )كانون األول) أول بعثة للمراقبين.
28 ديسمبر )كانون األول): أعلنت الحكومة  ▪

العفو عن 755 شخًصا اعتُقلوا خالل االحتجاجات 
التي اندلعت في مارس )آذار).

لبنان

9 ديسمبر )كانون األول): أدى هجوم على  ▪
دورية لقوات حفظ السالم )UNIFIL) في مدينة 
جنود  يقل عن خمسة  ال  ما  إصابة  إلى  صور، 
فرنسيين من القبعات الزرق ومدني لبناني واحد.

11 ديسمبر )كانون األول): أطلقت قذيفة من  ▪
مجدل سليم ضد إسرائيل، القذيفة لم تبلغ هدفها 
وسقطت في قرية الحولة اللبنانية مما أسفر عن 

جرح امرأة.

مصر

5 و6 ديسمبر )كانون األول): أكدت الجولة  ▪
الثانية من المرحلة األولى لالنتخابات البرلمانية 
فوز األحزاب اإلسالمية، التي حصلت على 113 
مقعًدا من أصل 168: وفاز حزب الحرية بـ 80 
مقعًدا، فيما حصل حزب النور على 33 مقعًدا.

16 ديسمبر )كانون األول): تجددت االشتباكات  ▪
الجيش  بين  القاهرة  في  الحكومة  مقر  أمام 
والمتظاهرين المعتصمين منذ 25 نوفمبر )تشرين 
الجنزوري،  كمال  تعيين  على  احتجاجا  الثاني)، 
مؤقًتا  رئيًسا  مبارك،  للرئيس  السابق  الوزير 

للوزراء.
19 ديسمبر )كانون األول): دخلت المواجهات  ▪

يومها الرابع على التوالي وخلفت 14 حالة وفاة. 
الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي أعربا عن 
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قلقهما للمجلس العسكري، الذي حذر بدوره من 
أن البالد في خطر واتهم مجموعات من األفراد 
االنتقال  لزعزعة  االحتجاجات  باستغالل 

الديمقراطي.
20 ديسمبر )كانون األول): شهدت شوارع  ▪

القاهرة "مسيرة مليونية نسائية" للمطالبة بوضع 
حد للقمع ونقل السلطة إلى حكومة مدنية.

مت  ▪ نُظِّ األول):  )كانون  ديسمبر  و22   21
لالنتخابات  الثانية  المرحلة  من  الثانية  الجولة 
المصرية. تصدر حزب الحرية والعدالة النتائج 
بـنسبة %36.6 من األصوات و 71 مقعًدا، يليه 
من   28.8% بـنسبة  السلفي  النور  حزب 
الثالثة  المرتبة  األصوات و41 مقعًدا. وحل في 
حزب الوفد الليبرالي بـنسبة %9.6 من األصوات 

و11 مقعًدا.
اجتمع اآلالف  ▪ 23 ديسمبر )كانون األول): 

من المصريين في ميدان التحرير في "جمعة رد 
الجمعة  لمظاهرات  العنيف  القمع  الشرف" ضد 
وألف  قتيال   17 خاللها  سقط  والتي  الماضية، 

جريح.

ليبيا

2 ديسمبر )كانون األول): مدد مجلس األمن  ▪
 (UNSMIL( مهمة بعثة األمم المتحدة في ليبيا

حتى مارس )آذار) 2012، ووسع مهماتها.
10 ديسمبر )كانون األول): قامت ميليشيات  ▪

ثوار الزنتان، التي تسيطر على مطار طرابلس 
حفتر،  خليفة  األركان،  رئيس  قافلة  بمهاجمة 
العتقادها أن الكتيبة العسكرية المرافقة له كانت 
تنوي السيطرة على المطار. وال تزال مجموعات 
من الثائرين على نظام القذافي تتحكم في معاقل 
رئيسية في البالد. ويبقى واحد من أهم التحديات 
وهو  الجديدة،  الليبية  الحكومة  تواجهها  التي 
استرجاع هذه المناطق والعمل على منع أعمال 

انتقامية في المواقع التي كانت موالية للقذافي.
شهدت  ▪ األول):  )كانون  ديسمبر  و13   12

مدينة بنغازي احتجاجات على المجلس الوطني 
في  أكبر  بشفافية  المحتجون  وطالب  االنتقالي، 
في  التعيينات  عن  والكشف  القرارات،  اتخاذ 

المناصب الحكومية.
مجلس  ▪ رفع  األول):  )كانون  ديسمبر   16

األمن العقوبات المالية المفروضة على ليبيا، نظًرا 
للنقص الحاد في العمالت األجنبية بالبالد، غير 

أنها مددت تجميدها ألموال عائلة القذافي.

تونس

المجلس  ▪ أقر  األول):  )كانون  ديسمبر   11
الوطني التأسيسي دستوًرا مؤقًتا، بعد خمسة أيام 
من النقاش، ويشمل الدستور 26 فصاًل، وحظي 
بأغلبية 141 صوًتا مقابل 37، فيما امتنع 39 
عن التصويت. وسيكون القانون األول الذي يقره 
الجمهورية  رئاسة  لصالحيات  منظما  المجلس 

ورئاسة الحكومة والمجلس التأسيسي ذاته.

12 ديسمبر )كانون األول): انتخب المجلس  ▪
رئيس  المرزوقي،  منصف  التأسيسي  الوطني 
حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، رئيًسا جديًدا 

للبالد.

الجزائر

16 ديسمبر )كانون األول): اعتمد البرلمان  ▪
فيه  رأت  الذي  للجدل،  المثير  اإلعالم  قانون 
بإقراره  الصحافة  لحرية  تقليًصا  المعارضة 
يتعرضون  قد  الذين  الصحفيين  على  عقوبات 
االقتصاد  أو  األمن  أو  السيادة  أو  للهوية 

الجزائري.

المغرب

حزب  ▪ قطع  األول):  )كانون  ديسمبر   19
حركة  مع  عالقاته  اإلسالمي  واإلحسان  العدالة 
نتائج  عن  اإلعالن  عقب  )شباط)،  فبراير   20

االنتخابات البرلمانية 
كريم  ▪ انتُخب  األول):  )كانون  ديسمبر   20

لمجلس  رئيًسا  االستقالل،  حزب  من  غالب، 
النواب.

موريتانيا

مسار  ▪ انتهى  األول):  )كانون  ديسمبر   18
الرئيس محمد ولد  الذي أطلقه  الوطني،  الحوار 
عبد العزيز في نوفمبر )تشرين الثاني)، بإدخال 
تعديلين على دستور 1991 يقضيان بتشكيل لجنة 
انتخابية مستقلة وتجريم االنقالبات على الحكم. 
وتشير الوثيقة أيضا إلى احترام التعددية الثقافية 
كما  للبالد،  رسمية  لغة  العربية  اللغة  وتعتبر 
المعارضة  تنسيقية  أن  غير  العبودية.  ترفض 
الديمقراطية رفضت الوثيقة لوضعها كل السلطة 

في يد الرئيس. 

االتحاد األوروبي

المجلس  ▪ وافق  األول):  )كانون  ديسمبر   9
األوروبي، باستثناء المملكة المتحدة، على توسيع 
 (EFSF( صندوق االستقرار المالي األوروبي
حتى منتصف عام 2013 والتعجيل بتطبيق آلية 
االستقرار األوروبي )ESM) في يوليو )تموز) 

.2012
المجلس  ▪ أعطى  األول):  )كانون  دجنبر   14

األوروبي الضوء األخضر للمفوضية األوروبية 
للشروع في مفاوضات مع كل من مصر واألردن 
للتبادل  حرة  مناطق  إلقامة  وتونس  والمغرب 

التجاري.

جامعة الدول العربية

7 ديسمبر )كانون األول): عبّر األمين العام  ▪
لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، عن رفضه 

التابع  األمن  مجلس  إلى  السوري  الملف  إحالة 
لألمم المتحدة.

الصحراء الغربية

استُؤنفت  ▪ الثاني):  )كانون  يناير   21
المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، في 
بعد  بنيويورك،   ،(Manhasset( مانهاست 
أعمال العنف التي وقعت في شهر يناير )كانون 
األول) 2010، غداة تفكيك مخيم احتجاج قرب 
العيون. هذه هي الجولة الخامسة من المفاوضات 

غير الرسمية التي ترعاها األمم المتحدة.
26 و27 فبراير )شباط): شهدت مدينة الداخلة  ▪

والمغربيين  الصحراويين  بين  عنيفة  مواجهات 
خالل تخليد الذكرى 35 لتأسيس البوليساريو.

2 مارس )آذار): هاجمت الشرطة المغربية  ▪
بوكراع،  500 عامل سابق في شركة فوسفاط 
الحتجاجهم أمام مندوبية وزارة الطاقة والمعادن 

بالعيون. 
مليحة  ▪ في  عقدت  )آذار):  مارس   8

رسمية  غير  محادثات  بمالطا،   ،(Mellieha)
جديدة بين المغرب وجبهة البوليساريو، بوساطة 
األمم المتحدة. وقد شكلت هذه المحادثات تكملة 
فبراير  بتاريخ 10  في جنيف  التي عقدت  لتلك 
)شباط) والتي حققت "تقدًما كبيًرا" في موضوع 

الجئي تندوف.
التابع  ▪ مجلس  صوت  )نيسان):  أبريل   27

لألمم المتحدة باإلجماع على قرار يعترف بالحاجة 
إلى تحسين وضعية حقوق اإلنسان في الصحراء 
الغربية وتندوف. كما جدد القرار مهمة بعثة األمم 
الغربية  الصحراء  في  استفتاء  لتنظيم  المتحدة 
)نيسان)  أبريل   30 حتى   (MINURSO)

.2012
6 يونيو )حزيران): انطالق الجولة السابعة  ▪

من المفاوضات في "مانهاست" بنيويورك، بين 
المغرب والبوليساريو، تنتهي دون إحراز تقدم.

20 يوليو )تموز): انطالق الجولة الثامنة من  ▪
التوصل  تنتهي دون  المفاوضات في مانهاست، 

إلى اتفاق لتنظيم استفتاء من أجل االستقالل.
شخصان  ▪ توفي  )أيلول):  سبتمبر  و26   25

بعد مباراة لكرة القدم في مدينة الداخلة، عند وقوع 
جهة  من  صحراويين  انفصاليين  بين  اشتباكات 

ومتشبثين بالسيادة المغربية من جهة أخرى.
31 أكتوبر )تشرين األول): بدأ 24 ناشًطا  ▪

في  لمشاركتهم  المعتقلين  آخر  هم  صحراوًيا، 
نوفمبر  في  إيزيك  أكديم  االحتجاج  مخيم  تفكيك 
الطعام  عن  إضرابا   ،2010 الثاني)  )تشرين 

للمطالبة بمحاكمة مدنية، ال عسكرية.
في  ▪ ُعقد  األول):  )كانون  ديسمبر   15

تيفاريتي، بالجزائر، المؤتمر الثالث عشر لجبهة 
البوليساريو، حيث أدان محمد عبد العزيز، زعيم 
الديمقراطية  الصحراوية  العربية  الجمهورية 
(SADR)، نظام الحكم االستبدادي في المغرب، 
أكبر  بالتزام  الجديدة  اإلسبانية  الحكومة  وطالب 

تجاه القضية.
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جبل طارق

24 أبريل )نيسان): اعترضت سبعة قوارب  ▪
للحرس  دوريتين  البريطانية  البحرية  لجمارك 
المدني اإلسباني في المياه اإلقليمية اإلسبانية قبالة 
خليج الجزيرة الخضراء )Algeciras)، عندما 
يشتبه  مركب  طاقم  بتوقيف  تهم  األخيرة  كانت 
بتهريبه للمخدرات. وقد دفع هذا الحادث وزارة 
المملكة  لدى  االحتجاج  إلى  اإلسبانية  الخارجية 

المتحدة.
4 يوليو )تموز): أعلن رئيس الوزراء، بيتر  ▪

كاروانا )Peter Caruana)، خالل عرضه 
للميزانية العامة للصخرة، عن إنشاء وكالة لحماية 

السواحل وحرس الحدود.
18 يوليو )تموز): أعلنت لندن أنها ستستأنف  ▪

الحكم الصادر عن محكمة العدل لالتحاد األوروبي 
المفوضية  عن  الصادر  القرار  يؤكد  والذي 
إسبانيا،  ِقبل  من  اقتراح  على  بناًء  األوروبية، 
والقاضي باعتبار منطقة تشمل جزًء من ساحل 
جبل طارق محمية بيئية، واعتبرت بريطانيا ذلك 
انتهاكا لسيادتها وإضرارا بالمصالح االقتصادية 

لمستعمرتها.
8 ديسمبر )كانون الثاني): نظم جبل طارق  ▪

من  يتكون  ائتالف  بها  فاز  برلمانية،  انتخابات 
الحزب العمالي والحزب الليبرالي، حيث حصل 

على %48.8 من األصوات.

لمزيد من المعلومات:

يمكنكم زيارة الموقع التالي لإلطالع بشكل مفّصل 
على تسلسل أحداث موجة الربيع العربي:

www.iemed.org/dossiers-es/dossiers-
iemed/mon-arab-i-mediterrani/onada-
de-canvis-al-mon-arab/cronologia-
per-paisos 

المصادر:
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Al-Masry al-Youm
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Agencia EFE
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Associated Press
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Balkan Insight

BBC World
Cyprus Mail

Deutsche Welle
El Mundo

El País
EU Inside

EU Observer
EurActiv

Eurotopics
Europa Press

Europe Media Monitor
Haaretz
Hürriyet

Il Corriere della Sera
International Crisis Group

International Relations & Security Net-
work

Kathimerini
Le Courrier des Balkans

Le Figaro
Le Monde

Magharebia
MeDerab News

Observatorio Electoral TEIM
Osservatorio Balcani e Caucaso

PressEurope
Press Releases of the European Com-

mission
 Press Releases of the Hungarian and

Polish presidencies of the EU
Radio France International

Radio Free Europe/Radio Liberty
Reuters

Ria Novosti
Robert Schuman Foundation

RTVE
SETimes

The Guardian
The Jordan Times

The New York Times
The Washington Post

Times of Malta
Monaco Times

Tanjug
Toute l’Europe

United Nations News Centre
Xinhua
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على  بظاللها  العربي  العالم  في  الثورات  ألقت 
سنة  خالل  اإلسرائيلي  العربي  النزاع  تطور 
في  ُمقلق  بارتفاع  بدايتها  تميزت  التي   2011
الغربية  والضفة  بكل من غزة  العدائية  األعمال 
وزيادة تدريجية في األمن اإلسرائيلي في مفارقة 
صارخة مع حالة الشلل التي ال تزال قابعة فيها 
مفاوضات السالم منذ توقفها في سبتمبر )أيلول) 
المستوطنات  بناء  استئناف  بسبب   2010
اإلسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية. 
بحيث أن اإلعالن عن بناء مستوطنات جديدة في 
مع  بالتزامن  )نيسان)،  وأبريل  )آذار)  مارس 
ارتفاع ضغوط المستوطنين اليهود على حكومة 
إيتامار  أحداث  أعقاب  في  نتنياهو  بنيامين 
(Itamar) في شهر مارس )آذار)، عاد ليشكل 
عامل عرقلة إلحراز تقدم في المحادثات يُضاف 
إلى بيئة حساسة على المستوى الدولي بعد سقوط 
بمصر  الثاني)  )كانون  يناير  في  مبارك  حسني 
التي كانت تقود الوساطة بين الطرفين، أو األزمة 
متعلقة  حساسة  معلومات  تسريب  عن  الناجمة 
بمفاوضات السالم، المعروفة باسم "ويكيليكس" 
إلى  )شباط)  فبراير  في  أدت  التي   ، الفلسطينية 
المفاوضين  وكبير  فتح  حركة  حكومة  استقالة 
الفلسطينيين، صائب عريقات، في محاولة لتحسين 
 (PNA) الفلسطينية  الوطنية  السلطة  صورة 
وتسهيل المصالحة الصعبة مع حماس، وال سيما 
فيما يتعلق باالتفاق على إجراء االنتخابات. جاء 
اتفاق المصالحة المنتظر في 4 مايو )أيار)، وهو 
الشهر الذي شهد إحدى نقطتي التحول الرئيسيتين 
عام  اإلسرائيلي  العربي  الصراع  تطور  في 
 George) 2011: بعد استقالة جورج ميتشل
للواليات  خاصا  مبعوثا  بصفته   (Mitchell
المتحدة في الشرق األوسط وأمام تصاعد موجة 
أعلنت  النكبة،  ذكرى  إحياء  بمناسبة  العنف 
إلحياء  جديد  اقتراح  عن  المتحدة  الواليات 
لم   1967 عام  حدود  أساس  على  المفاوضات 
يرِض أيا من الطرفين. في يونيو )حزيران)، أجج 
في  خاصة  التوتر  حدة  النكسة  ذكرى  إحياء 
واألراضي  إسرائيل  بين  الحدودية  المناطق 
ثورة  تعيش  التي  وسوريا  ولبنان  الفلسطينية 
داخلية. أما نقطة التحول الثانية في هذه السنة فقد 
حدثت في شهر سبتمبر )أيلول): في 23 سبتمبر 
)أيلول)، قدم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، 

 Ban) ألمين عام األمم المتحدة، بان كي مون
Ki-Moon)، الوثيقة التي تحتوي على طلب من 
جانب واحد للحصول على العضوية الكاملة، بعد 
بين  دبلوماسية  أزمة  حدوث  من  أسابيع  بضعة 
مصر وإسرائيل بسبب اقتحام السفارة اإلسرائيلية 
من رجال  ستة  مقتل  احتجاجا على  القاهرة  في 
أغسطس  شهر  أواخر  في  المصريين  الشرطة 
انتهاء  بمناسبة  غزة  في  اشتباكات  خالل  )آب) 
الهدنة األحادية الجانب لكتائب عز الدين القسام. 
في حين أتى شهر أكتوبر )تشرين األول) ببعض 
جديدة  طريق  خارطة  عن  اإلعالن  مثل  التقدم، 
بين  التاريخي  واالتفاق  الدولية  الرباعية  للجنة 
شاليط  جلعاد  عن  لإلفراج  وحماس  إسرائيل 
 1027 سبيل  إخالء  مقابل   (Gilad Shalit)
األسر،  من  سنوات  خمس  بعد  فلسطينيا  سجينا 
ولكن اعتراف منظمة اليونسكو بفلسطين كدولة 
إسرائيل  من  كل  ورفض  العضوية،  كاملة 
والواليات المتحدة لهذا القرار، شكل حلقة جديدة 
من التوتر في هذه السنة التي انتهت بارتفاع حدة 
التوتر بقطاع غزة في ديسمبر )كانون األول)، 
عضوية  حول  المتحدة  األمم  لقرار  انتظاراً 

فلسطين.

يناير )كانون الثاني( 2011

إسرائيل

السلطات  ▪ قامت  الثاني):  )كانون  يناير   9
 (Shepherd( شبرد  فندق  بهدم  اإلسرائيلية 
مستوطنة  لبناء  الشرقية  القدس  في  التاريخي 
جديدة. أدى تموقع الفندق بين األحياء العربية في 
الشيخ جراح ووادي الجوز إلى اندالع احتجاجات 

فلسطينية.
17 يناير )كانون الثاني): أعلن ثالثة وزراء  ▪

عن  الحكومي  االئتالف  في  العمل  حزب  من 
انسحابهم من الحكومة بسبب عدم إحراز تقدم في 
مع  اإلعالن  هذا  تزامن  وقد  السالم.  مفاوضات 
االشتراكي   (LP( العمل  حزب  زعيم  إعالن 
 ،(Ehud Barak( باراك  إيهود  الديمقراطي، 
سياسية  قوة  وهي  االستقالل،  حزب  إنشاء  عن 
وفيا  الذي ظل  العمل،  منشقة عن حزب  جديدة 

 Benjamin( لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو
.(Netanyahu

اللجنة  ▪ خلصت  الثاني):  )كانون  يناير   23
على  الهجوم  في  بالتحقيق  المكلَّفة  اإلسرائيلية 
"أسطول الحرية" يوم 31 مايو )أيار) 2010، 
إلى أن الهجوم كان "قانونيا" ألن األسطول حاول 
انتهاك الحظر اإلسرائيلي المفروض على غزة، 
مضيفة أن منظمة اإلغاثة التركية )IHH) "هي 
تخفي  وال  ألمانيا  في  محظورة  متطرفة  جماعة 

عالقاتها مع حماس".

فلسطين

21 يناير )كانون الثاني): تعرضت السيارة  ▪
التي كانت على متنها وزيرة الشؤون الخارجية 
Michèle Alliot-( الفرنسية، ميشال آليو ماري
لهجوم  غزة،  لقطاع  زيارتها  خالل   ،(Marie
في  الفلسطينيين  السجناء  أقارب  أيدي  على 
للوزيرة  تصريحات  على  احتجاجا  إسرائيل 
الفرنسية في القدس دعت فيها إلى إطالق سراح 
تحتجزه  الذي  شاليط  جلعاد  اإلسرائيلي  الجندي 
حركة حماس منذ 25 يونيو )حزيران) 2006، 

واصفة اختطافه "بجريمة حرب".

مفاوضات السالم

23 يناير )كانون الثاني): بدأت قناة الجزيرة  ▪
وصحيفة الغارديان )The Guardian) نشر 
في  السالم  محادثات  من  سرية  وثيقة   1684
)كانون  ديسمبر  بين   (Annapolis( أنابوليس 
األول) 2007 وديسمبر )كانون األول) 2008، 
األمر الذي جعل القدس ورام هللا في وضع حرج 
بسبب كشفها تفاصيل حساسة مثل عرض وزيرة 
ليفني  تسيبي  السابقة،  اإلسرائيلية  الخارجية 
عربية  أحياء  عن  التنازل   ،(Tzipi Livni)
إسرائيلية قريبة من الخطوط الحدودية ما قبل عام 
1967 مقابل السالم، أو تأكيد الرئيس الفلسطيني، 
محمود عباس، على أنه "سيكون من غير المعقول 
أن ننتظر من إسرائيل استيعاب ولو حتى مليون 
الجئ فلسطيني ألن ذلك سيكون بمثابة نهاية دولة 
على  إسرائيل  تعمل  أن  مقترحا  إسرائيل"، 
استيعاب 10 آالف الجئ على مدى 10 سنوات، 

التسلسل الزمني

التسلسل الزمني للصراع اإلسرائيلي – الفلسطيني
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الفلسطينيين  المفاوضين  دراسة  إلى  باإلضافة 
إمكانية التخلي عن القدس الشرقية والحي اليهودي 
هاجم  وقد  األرمنية.  القديمة  المدينة  من  وجزء 
مئات من أنصار فتح مقر قناة الجزيرة في رام 
الوطنية  السلطة  حكومة  وصفت  حين  في  هللا، 
الفلسطينية هذه المعلومات "بأنها صنيعة الصحافة 
الثاني)،  )كانون  يناير   26 في  اإلسرائيلية". 
تظاهر آالف من أنصار حماس في غزة وأحرقوا 

صور محمود عباس واصفين إياه "بالخائن".

النزاعات بين الطرفين

1 يناير )كانون الثاني): لقت امرأة حتفها بعد  ▪
مشاركتها في اليوم السابق في مظاهرة ضد جدار 
فلسطينية  وأشارت مصادر  اإلسرائيلي.  الفصل 
إلى أن الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته إسرائيل 
كان هو السبب، وهو ما رفضه تساهال )الجيش 

اإلسرائيلي).
الجنود  ▪ قتل  الثاني):  )كانون  يناير   2

اإلسرائيليون فلسطينيا عندما كان يحاول االقتراب 
يده  وفي  الغربية  الضفة  في  تفتيش  نقطة  من 
لألوامر  االنصياع  رفض  أن  بعد  زجاجة، 

بالتوقف.
الطائرات  ▪ قصفت  الثاني):  )كانون  يناير   6

الحربية اإلسرائيلية نفقا سريا في منطقة رفح.
7 يناير )كانون الثاني): ُقتل مواطن فلسطيني  ▪

بالرصاص في مدينة الخليل بعد أن اقتحم جنود 
وائل  أخيه،  ابن  عن  بحثا  منزله  إسرائيليون 
الذين  حماس  في  الستة  النشطاء  أحد  البيطار، 
عنهم  وأفرجت  الطعام  عن  إضراب  في  دخلوا 
السلطة الوطنية الفلسطينية في اليوم السابق. وقد 
عملية  في  لتورطه  بالسجن  البيطار  على  ُحكم 
ألِقي  حين  في   .2008 عام  ديمونة  في  تفجير 
المفرج  اآلخرين  األربعة  النشطاء  على  القبض 
عنهم في اليوم نفسه. تسبب هذا الحادث في عودة 
التوتر بين حماس والسلطة الوطنية الفلسطينية، 
تتهمها  والتي  فتح،  حركة  عليها  تسيطر  التي 

حماس بالتواطؤ مع إسرائيل.
7 يناير )كانون الثاني): ُقتل جندي إسرائيلي  ▪

خالل  صديقة  بنيران  آخرون  أربعة  وأصيب 
اشتباك على الحدود مع قطاع غزة.

8 يناير )كانون الثاني): أصيب ثالثة مزارعين  ▪
تايالنديين بقذائف الهاون التي أطلقتها حركة الجهاد 

اإلسالمي من غزة على مزرعة إسرائيلية.
مسلحون  ▪ أطلق  الثاني):  )كانون  يناير   10

الساحل  على  صواريخ  ثالثة  فلسطينيون 
اإلسرائيلي المحاذي لقطاع غزة.

10 يناير )كانون الثاني): هاجمت طائرات  ▪
حربية إسرائيلية معسكر تدريب لحماس بالقرب 
من خان يونس وموقعاً أمنياً في شمال غرب قطاع 

غزة.
11 يناير )كانون الثاني): اتهم الفلسطينيون  ▪

إسرائيل بقتل مالك مزرعة رميا بالرصاص قرب 
الحدود  من  بالقرب  قطاع غزة  في  حانون  بيت 

اإلسرائيلية.

الطيران  ▪ اغتال  الثاني):  )كانون  يناير   12
النجار في جنوب غزة، وهو  اإلسرائيلي محمد 

عضو بارز في حركة الجهاد اإلسالمي.

فبراير )شباط( 2011

إسرائيل

5 فبراير )شباط): أدينت الصحفية، عنات كام  ▪
صحيفة  لصالح  بالتجسس   ،(Anat Kamm)
اآلالف  لتسريبها  وذلك   ،(Haaretz( هآرتس 
الحكومة  تخص  التي  السرية  الوثائق  من 
و"تساهال" عندما كانت تؤدي خدمتها العسكرية. 
ألقي القبض على كام في ديسمبر )كانون األول) 
2009 من قبل الشاباك )جهاز األمن الداخلي) 

وبدأت محاكمتها في مايو )أيار) 2010. 
عن  ▪ إسرائيل  أعلنت  )شباط):  فبراير   11

الحدود  على  األمني  السياج  بناء  عملية  تسريع 
المصرية لمنع تسبب االنتفاضة التي يشهدها البلد 
المجاور في تسلل اإلرهابيين التابعين لحزب هللا 
أو  المصرية  السجون  من  فروا  الذين  وحماس 
الحكومة  وتخشى  الشرعيين.  غير  المهاجرين 
الحكومة  في  التغييرات  تؤثر  أن  اإلسرائيلية 
بين  القائم  السالم  على  سلبي  بشكل  المصرية 
بنيامين  دعا  )شباط)،  فبراير   14 في  البلدين. 
 Beny( نتنياهو قائد الجيش الجديد، بيني غانتز

Gantz)، إلى االستعداد لجميع االحتماالت.
الواليات  ▪ عارضت  )شباط):  فبراير   18

بناء  بإدانة  يقضي  األمن  لمجلس  قراراً  المتحدة 
المحتلة.  المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي 
وعللت ممثلة الواليات المتحدة لدى األمم المتحدة، 
سوزان رايس )Susan Rice)، ذلك بأن األمر 
يتعلق بقضية يجب حلها ضمن إطار مفاوضات 

السالم وليس عن طريق عقوبات دولية.

فلسطين

الوطنية  ▪ السلطة  دعت  )شباط):  فبراير   8
 9 في  البلدية  االنتخابات  إجراء  إلى  الفلسطينية 
يوليو )تموز) بالضفة الغربية فقط، ممتثلة بذلك 
لقرار المحكمة الذي دعا إلى تنظيم انتخابات في 
يوليو )تموز) 2010 وتم تأجيلها منذ ذلك الحين.

السلطة  ▪ حكومة  قدمت  )شباط):  فبراير   14
الرئيس  إلى  كاملة  استقالتها  الفلسطينية  الوطنية 
رئيسا  فياض  سالم  بقاء  رغم  عباس،  محمود 
أنها  إليها على  النظر  تم  للوزراء، وهي خطوة 
في  التنفيذية  السلطة  صورة  لتحسين  محاولة 
أعقاب نشر ما يسمى "ويكيليكس فلسطين" وتمهيد 
الطريق إلجراء االنتخابات. كلف عباس فياض 
بتشكيل حكومة جديدة تضم أعضاء من تشكيالت 

أخرى إلى جانب حركة فتح.
17 فبراير )شباط): أعلن محمود عباس أن  ▪

االنتخابات الرئاسية والتشريعية لن يتم إجراؤها 
في نهاية المطاف إذا ما رفضت حماس تنظيمها 

إجراء  ترفض  تزال حماس  ما  قطاع غزة.  في 
المصالحة  إنهاء عملية  يتم  لم  طالما  االنتخابات 

الوطنية.

مفاوضات السالم

المفاوضين  ▪ 12 فبراير )شباط): أعلن كبير 
الفلسطينيين، صائب عريقات، استقالته من منصبه 
في أعقاب تسريبات "ويكيليكس فلسطين"، والتي 
الفلسطينية  الوطنية  السلطة  من  مصادر  حسب 

نفسها، قد يكون تم تسريبها من مكتبه الخاص.

النزاعات بين الطرفين

صيادين  ▪ ثالثة  ُقتل  )شباط):  فبراير   17
فلسطينيين برصاص جنود إسرائيليين في الحدود 
بين إسرائيل وقطاع غزة، بالقرب من بيت الهيا. 
وقد برر "تساهال" ذلك بأن الصيادين الذين قتلوا 
كانوا يحاولون زرع عبوات ناسفة على السياج 

الذي يفصل بين إسرائيل وقطاع غزة. 
25 فبراير )شباط): لقي تسعة أشخاص حتفهم  ▪

في اشتباكات مع الشرطة اإلسرائيلية في الخليل 
 29 مقتل  ذكرى  إلحياء  حاشدة  مظاهرة  بعد 
فلسطينيا في الحرم اإلبراهيمي على يد متطرف 
يهودي عام 1994 والمطالبة بإعادة فتح وسط 
شارع الشهداء الذي أغلقته إسرائيل ألسباب أمنية. 
تشكل منطقة شارع الشهداء والحرم اإلبراهيمي 
موطنا لـ 600 مستوطن أرثوذكسي متطرف ال 
بين   1997 عام  اتفاق  منذ  المدينة  في  يزالون 
تم  الذي  الفلسطينية،  الوطنية  والسلطة  إسرائيل 
بموجبه إجالء 80 في المئة من المستوطنين. في 
عام 2003، أمرت المحكمة العليا في إسرائيل 
بإجالء المستوطنين المقيمين وإعادة فتح شارع 
قبل  تنفيذه من  يتم  لم  الحكم  الشهداء، ولكن هذا 

السلطات اإلسرائيلية.
الطائرات  ▪ شنت  )شباط):  فبراير   23

اإلسرائيلية أكبر هجوم على قطاع غزة منذ عملية 
تم  صاروخ  على  ردا  المصبوب"  "الرصاص 
إطالقه قبل األحداث بساعات من غزة على بئر 

السبع.
26 فبراير )شباط): شنت إسرائيل غارتين  ▪

جويتين أخريتين على قطاع غزة رداً على إطالق 
صاروخ جديد على جنوب إسرائيل.

مارس )آذار( 2011

إسرائيل

رئيس  ▪ مكتب  أعلن  )آذار):  مارس   13
الوزراء اإلسرائيلي عن بناء ما بين 300 و500 
غوش  مستوطنات  في  جديدة  استيطانية  وحدة 
أدوميم  ومعاليه   (Gush Etzion( عتصيون 
 (Ariel( وأرييل   (Maale Adumim)
بالضفة   (Modiin Ilit( عيليت  وموديعين 
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شجبته  الذي  اإلعالن،  هذا  جاء  وقد  الغربية. 
السلطة الوطنية الفلسطينية، كرد فعل بعد مرور 
يوم على اغتيال عائلة من المستوطنين على يد 
دفع  ما  نابلس، وهو  ُقرب  إيتامار  في  فلسطيني 
من  المزيد  ببناء  المطالبة  إلى  بالمستوطنين 

المستوطنات.
15 مارس )آذار): اعترض الجيش اإلسرائيلي  ▪

سفينة ترفع علم ليبيريا قادمة من ميناء الالذقية 
أسلحة  اإلسكندرية وصادر شحنة  نحو  السورية 
إلى غزة. وشككت  متجهة  كانت  أنها  في  يُشتبه 
السفينتين  توّقف  بين  العالقة  في  إسرائيل 
العسكريتين اإليرانيتين بالالذقية اللتين عبرتا قناة 
المتواجدة  والشحنة  )شباط)  فبراير  في  السويس 

على متن السفينة التي تم اعتراضها. 
22 مارس )آذار): أدانت محكمة في تل أبيب  ▪

 2000 عامي  بين  السابق  اإلسرائيلي  الرئيس 
 ،(Moshe Katsav( و2007، موشيه كتساف
بالسجن لمدة سبع سنوات، وذلك بتهمة ارتكاب 
جرائم االغتصاب والتحرش الجنسي عندما كان 
وزيرا للسياحة 1996-1999. ويعتبر هذا أقسى 
حكم يصدر في حق مسؤول إسرائيلي حتى اليوم.

27 مارس )آذار): أعلنت إسرائيل نشر نظام  ▪
م خصيصا للحد من  الدفاع "القبة الحديدية" الُمصمَّ
على  غزة  من  تطلق  التي  الصواريخ  تأثير 

األراضي اإلسرائيلية.
تكفا  ▪ بتاح  28 مارس )آذار): أكدت محكمة 

أبو  ضرار  المهندس،  أن   (Petah Tiqva)
سيسي، الذي اختطف في فبراير )شباط) الماضي 
في أوكرانيا، يتواجد رهن االعتقال في إسرائيل 
سيسي  قضية  على  التعتيم  رفع  جزئيا  تم  بعدما 
التي  القذائف  تصميم  عن  مسؤوال  يعتبر  الذي 
أطلقت من قطاع غزة باتجاه األراضي اإلسرائيلية 
مدرسة  وإنشاء  و2008،   2002 عامي  بين 
حركة  من  طلب  على  بناء  غزة  في  عسكرية 

حماس.
الجيش  ▪ نشر  )آذار):  مارس   31 يوم 

اإلسرائيلي خارطة للبنان تظهر حوالي ألف ملجأ 
محصن تحت األرض ومخازن لألسلحة ومحطات 
مراقبة تابعة لحزب هللا. وتتواجد معظم المنشآت 
المنزوعة  المنطقة  في  الليطاني،  نهر  جنوب 
األمم  برعاية  الموقعة  الهدنة  بموجب  السالح 
عام  في  المسلح  الصراع  أنهت  والتي  المتحدة 

.2006

فلسطين

غزة  ▪ مصارف  أغلقت  )آذار):  مارس   3
أبوابها احتجاجا على اقتحام قوات األمن التابعة 
لحماس، في 1 و2 مارس )آذار)، لفرعين لبنك 
االستثمار الفلسطيني واالستيالء على ما مجموعه 
االستثمار  صندوق  من  دوالر  ألف   350
الفلسطيني. وتتهم حماس هذا المصرف بتحويل 
أموال بصورة غير مشروعة خارج غزة. اتهمت 
سلطة النقد الفلسطينية، التي تسيطر عليها السلطة 
الوطنية الفلسطينية وتشرف على البنوك في كل 

من غزة والضفة الغربية، حماس بارتكاب عملية 
سطو.

15 مارس )آذار): تظاهر 25 ألف شخص  ▪
هللا  رام  في  شخص  آالف  و8  غزة  قطاع  في 
لصالح الوحدة الفلسطينية، مطالبين بإنهاء االنقسام 
بين حركتي فتح وحماس. في 16 مارس )آذار)، 
أعلن محمود عباس عن استعداده للسفر إلى غزة 
مع  الفلسطينية  المصالحة  محادثات  الستئناف 

حركة حماس.
30 مارس )آذار): اجتمع وفد عن حماس في  ▪

الحكومة  ممثلي  مع  بالقاهرة  الوفد  حزب  مقر 
مصر.  يحكم  الذي  العسكري  والمجلس  المؤقتة 
حيث أعرب ممثلو حركة حماس عن تضامنهم 
عليها  طغت  محادثات  في  المصرية  الثورة  مع 
مسألة فتح معبر رفح وحالة السجناء الفلسطينيين 

في مصر وعملية المصالحة الفلسطينية.

النزاعات بين الطرفين

فلسطينيين  ▪ سبعة  أصيب  )آذار):  مارس   7
الجيش  مع  اشتباكات  في  بجروح  األقل  على 
اإلسرائيلي والمستوطنين اليهود في شمال الضفة 
الفلسطينيين  من  مجموعة  قام  أن  بعد  الغربية 
باقتالع  المستوطنين  متهمين  بالحجارة  برشقهم 

أشجار الزيتون في المنطقة.
16 مارس )آذار): ُقتل فلسطينيان اثنان في  ▪

تابع  أمني  مركز  على  إسرائيلية  جوية  غارة 
على إطالق صاروخ من  لحماس في غزة رداً 

قطاع غزة على جنوب إسرائيل.
في  ▪ شخصا   19 ُجرح  )آذار):  مارس   21

هجوم للطيران اإلسرائيلي على غزة وبيت الهيا.
22 مارس )آذار): شنت إسرائيل غارة جوية  ▪

جديدة ضد ستة أهداف في قطاع غزة، مما تسبب 
في مقتل تسعة أشخاص، خمسة منهم أعضاء في 
من  يومين  بعد  وذلك  اإلسالمي،  الجهاد  حركة 
إطالق حماس 54 صاروخا على جنوب إسرائيل 
طراز  من  اليوم،  نفس  في  صاروخ،  وإطالق، 
القسام على مدينة أشكول. أثار ارتفاع حدة التوتر 
حركة  داخل  الداخلية  واالنقسامات  المنطقة  في 
حماس في أعقاب دعوة رئيس وزراء قطاع غزة، 
اسماعيل هنية، الرئيس محمود عباس لزيارة غزة 
واستئناف عملية المصالحة الفلسطينية، المخاوف 
شبيه  المنطقة  في  جديد  مسلح  نزاع  من حدوث 
المصبوب". في 23 مارس  "الرصاص  بعملية 
بئر  مدينة  على  جديدة  هجمات  حدثت  )آذار)، 
ردت  االسالمي،  الجهاد  حركة  تبنتها  السبع 
إسرائيل عليها في ليلة 23 مارس )آذار) وصبيحة 
24 مارس )آذار) بغارات جوية على شمال قطاع 
غزة وأنفاق التهريب بمنطقة رفح. في 23 مارس 
الحافالت  محطة  في  قنبلة  انفجرت  )آذار)، 
مقتل  عن  أسفر  مما  الغربية،  بالقدس  المركزية 
شخص واحد وجرح 30 آخرين. لم تتبَن أي جهة 
هذه العملية، لكنها حظيت بإشادة من حركة الجهاد 
)آذار)، سقطت عدة  االسالمي. في 24 مارس 
أشدود. في  تم إطالقها من غزة على  صواريخ 

أن  نتنياهو  بنيامين  أكد  )آذار)،  مارس   25
إسرائيل مستعدة للرد "بقوة كبيرة" لوقف الهجمات 

التي تشن انطالقا من غزة.
جوية  ▪ غارة  تسببت  )آذار):  مارس   30

شخص  مقتل  في  غزة  قطاع  بجنوب  إسرائيلية 
واحد وجرح آخر، كالهما ينتميان إلى لواء القدس 
التابع لحركة الجهاد اإلسالمي، وذلك ردا على 
إطالق صواريخ جديدة على جنوب إسرائيل في 
نفسه،  اليوم  في  آخر  هجوم  في  السابق.  اليوم 
في  للتهريب  نفقاً  اإلسرائيلية  الطائرات  دمرت 

رفح.

أبريل )نيسان( 2011

إسرائيل

الجنوب  ▪ القاضي  نشر  )نيسان):  أبريل   1
 Richard( غولدستون  ريتشارد  إفريقي 
بوست  واشنطن  صحيفة  في   (Goldstone
(Washington Post) مقالة بعنوان "إعادة 
النظر في تقرير غولدستون عن إسرائيل وجرائم 
الحرب" الذي أكد فيها أن خالصة التحقيق بشأن 
عملية "الرصاص المصبوب" الذي أجراه لفائدة 
لألمم المتحدة كانت ستكون مختلفة جدا لو كان 
هذه  خالل  من  اليوم.  يعرفه  ما  آنذاك  يعرف 
التحقيق  غولدستون  فيها  يعتبر  التي  المقالة، 
بأنه جاد، في 5  الذي أجرته إسرائيل  الموازي 
اإلسرائيلي  الداخلية  أعلن وزير  )نيسان)  أبريل 
إيلي يشاي )Eli Yishai)، أن غولدستون قد قبل 
في جنوب  تتعرض  التي  المناطق  لزيارة  دعوة 

إسرائيل لتهديد إطالق الصواريخ من غزة.
عن  ▪ القدس  بلدية  أعلنت  )نيسان):  أبريل   4

خطط لبناء 1000 مسكن جديد في منطقة جيلو 
المخصصة، وفقا للمجلس البلدي، للبناء منذ 10 
منذ  جيلو،  منطقة  اإلسرائيليون  يعتبر  سنوات. 
ال  جزءا  األردن،  من   1967 عام  في  تفويتها 
يعتبرونها  الفلسطينيين  ولكن  القدس،  من  يتجزأ 
مستوطنة "في األراضي المحتلة". أثار اإلعالن 
عن بناء مستوطنات جديدة حفيظة السلطة الوطنية 
القدس، نير  الفلسطينية مما اضطر رئيس بلدية 
لهذا  أن  تكذيب  إلى   ،(Nir Barkat( بركات 
للرئيس  الموازية  بالزيارة  عالقة  اإلعالن 
 ،(Simon Peres( اإلسرائيلي، شمعون بيريز

إلى واشنطن.
اإلسرائيلي  ▪ الجيش  قام  )نيسان):  أبريل   8

بعملية تفتيش فجراً في عورتا )Awarta)، شمال 
فوغل  عائلة  قتلة  عن  بحثا  الغربية،  الضفة 
(Fogel) بمستوطنة إيتامار في مارس )آذار). 
عملية  خالل  امرأة  مائة  حوالي  اعتقال  تم  وقد 
البحث، تم إطالق سراح 80 منهن بعد اإلدالء 
بأقوالهن. بهذه االعتقاالت، وصل عدد الذين ألقي 
القبض عليهم فيما يتعلق بملف إيتمار إلى 300 
شخص خالل عمليات البحث المتكررة في عورتا. 
في 17 أبريل )نيسان)، أعلن الجيش عن اعتقال 
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مراهقين فلسطينيين في عورتا لهما عالقة بمقتل 
عائلة فوغل.

8 أبريل )نيسان): هدم الجيش منازل في بلدة  ▪
العقبة الفلسطينية، قرب طوباس بالضفة الغربية، 

وكذا الطريق التي تربط البلدة.
13 أبريل )نيسان): أبلغ المدعي العام للدولة،  ▪

 ،(Yehuda Weinstein( وينشتاين  يهودا 
 Avigdor( ليبرمان  أفيغدور  الخارجية،  وزير 
ستتخذ  العامة  النيابة  بأن   ،(Lieberman
القانونية ضده بتهمة ارتكاب جرائم  اإلجراءات 
ومضايقة  األموال  وغسيل  والرشوة  التزوير 
الشهود، وذلك في إطار التحقيق بشأن تمويل غير 
مشروع لحزب إسرائيل بيتنا بواسطة شبكة من 

الشركات الوهمية.
أفادت صحيفة هآرتس  ▪ 21 أبريل )نيسان): 

عن استقرار 500 مستوطن يهودي أمام مدينة 
نابلس، قادمين من مستوطنة إيتامار، في مستوطنة 
رجيف  اسم  عليها  أطلق  مرخصة  غير  جديدة 

.(Reguev)

فلسطين

حقوق  ▪ منظمة  نشرت  )نيسان):  أبريل   6
 Human( ووتش"  رايتس  "هيومن  اإلنسان 
Rights Watch) التقرير "ال خبر.... ال قلق" 
الذي   ،(No News is Good News)
تستنكر فيه غياب حرية الصحافة فوق األراضي 
الفلسطينية واالعتقاالت والتهديدات الموجهة ضد 
الوطنية  السلطة  ِقبل  من  سواء  الصحافيين 
الفلسطينية في الضفة الغربية أو حماس في قطاع 

غزة.
7 أبريل )نيسان): قدم صندوق النقد الدولي  ▪

الوطنية  السلطة  تبذلها  التي  للجهود  قويا  دعما 
كدولة  بفلسطين  االعتراف  لتحقيق  الفلسطينية 
بنشره تقريرا يعتبر فيه أن الحكومة الفلسطينية 
مستقل على  اقتصاد  المحافظة على  قادرة على 
الرغم من اعتمادها الكبير على المساعدات الدولية 
هذا  يُضاف  إسرائيل.  تفرضها  التي  والقيود 
التقرير إلى الرأي الصادر في خريف عام 2010 

عن البنك الدولي.
15 أبريل )نيسان): عثرت شرطة حماس في  ▪

منزل مهجور في غزة على جثة الناشط اإليطالي، 
 ،(Vittorio Arrigoni( أريغوني  فيتوريو 
المؤيد للقضية الفلسطينية، والذي كان قد اختطف 
في اليوم السابق من قبل الجماعة السلفية الجهاد 
والتوحيد المرتبطة بتنظيم القاعدة. وقد تم اعتقال 
وأدانت  البحث.  فيهما خالل عملية  اثنين مشتبه 
حركتا فتح وحماس اغتيال أريغوني الذي يتمتع 
الذين  غزة،  قطاع  فلسطينيي  بين  كبيرة  بشعبية 
أبريل   19 في  منهم".  "واحدا  يعتبرته  كانوا 
)نيسان)، اقتحمت قوات حماس منزال في مخيم 
أريغوني  قتلة  يختبئ  كان  حيث  النصيرات 
المزعومين. خالل هذا الهجوم انتحر قائد الجماعة 
والفلسطيني  البريزات،  الرحمن  عبد  األردني، 

بالل العمري.

27 أبريل )نيسان): وقعت فتح وحماس في  ▪
الالزمة  األسس  يرسي  إعالن  مسودة  القاهرة 
أربع  من  أكثر  بعد  الوطنية  المصالحة  لتحقيق 
سنوات من الصراع. واتفق الوفدان على تشكيل 
حكومة انتقالية للدعوة إلى غاية إجراء االنتخابات 

والتنسيق بين قوات األمن التابعة لهما.

مفاوضات السالم

6 أبريل )نيسان): إزاء الركود المقلق الذي  ▪
شخصية   53 قدمت  السالم،  مفاوضات  تشهده 
الجيش  في  سابقين  رؤساء  تتضمن  إسرائيلية 
رجال  وكبار  والحاخامات  والشاباك  والموساد 
األعمال في تل أبيب "مبادرة السالم اإلسرائيلي"، 
وهي عبارة عن خطة إلقامة دولة فلسطينية في 
حرب  قبل  ما   1967 )حزيران)  يونيو  حدود 

األيام الستة عاصمتها القدس الشرقية.
20 أبريل )نيسان): حذرت اللجنة الرباعية  ▪

األوروبي  واالتحاد  المتحدة  )الواليات  الدولية 
نتنياهو وحثته  بنيامين  المتحدة)  وروسيا واألمم 
مع  الصراع  إلنهاء  جديدة  مبادرة  تقديم  على 
الفلسطينيين تحت تهديد االعتراف بدولة فلسطينية 
العامة  الجمعية  في  الشرقية  القدس  عاصمتها 
باستخدام  ضمانات  ودون  المتحدة  لألمم  المقبلة 

حق النقض من طرف واشنطن.

النزاعات بين الطرفين

2 أبريل )نيسان): سقط صاروخ إسرائيلي على  ▪
سيارة بالقرب من مدينة غزة متسببا في مقتل ثالثة 
أعضاء في حماس. حسب إسرائيل، كان المغتالون 
يخططون لتنفيذ عمليات خطف مواطنين إسرائيليين 

خالل عطلة عيد الفصح في مصر وإسرائيل.
اإلسرائيلي  ▪ الجيش  فتح  )نيسان):  أبريل   5

النار على مجموعة من الفلسطينيين اقتربوا من 
دون  غزة  قطاع  شمال  في  الفاصل  الجدار 
الجنود،  أصدره  الذي  بالتوقف  لألمر  االنصياع 
مما تسبب في مقتل شخص وجرح اثنين آخرين. 
وعقب هذا الحادث، تم إطالق ثالثة صواريخ من 

غزة على إسرائيل.
أبريل )نيسان): سقط صاروخ أطلق من  ▪  7

غزة على حافلة مدرسية إسرائيلية مما تسبب في 
النار  جرح شاب. وأعلنت حماس وقف إطالق 
األشهر  خالل  التصعيد  إلنهاء  واحد  جانب  من 
انتقامية  األخيرة في محاولة منها لتجنب أعمال 
إسرائيلية. وفي اليوم نفسه، شنت إسرائيل هجوما 
على قطاع غزة قتل فيه خمسة فلسطينيين. في 8 
أبريل )نيسان)، أدى هجوم جديد على خان يونس 
في  عضوان  بينهم  أشخاص،  خمسة  مقتل  إلى 
العسكري  الجناح  القسام،  من  الدين  عز  كتائب 
لحماس. بالموازاة مع ذلك، تم إطالق ما مجموعه 
45 صاروخا من قطاع غزة على نواحي أشكول 
فعلت  إسرائيل.  جنوب  في  أخرى  ومناطق 
الحديدية"  "القبة  الجديد  الدفاع  نظام  إسرائيل 

وتصدت لصاروخين.

إسرائيلي  ▪ مواطن  ُقتل  )نيسان):  أبريل   24
برصاص شرطي فلسطيني عندما كان يزو قبر 
يوسف في مدينة نابلس التي تسيطر عليها السلطة 
في  عضوا  الضحية  وكان  الفلسطينية.  الوطنية 
المتشددة  األرثوذكسية  الجماعة  نظمتها  رحلة 
السلطات  إخبار  دون   (Breslov( بريسلوف 
السلطة  نتنياهو  بنيامين  وطالب  اإلسرائيلية. 
الوطنية الفلسطينية باتخاذ "إجراءات صارمة" ما 
جعل هذه األخيرة تعلن عن فتح تحقيق. بعد هذا 
الحادث، وقعت اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات 
من  مجموعة  أحرقت  كما  اإلسرائيلي،  الجيش 

الفلسطينيين قبر يوسف.

مايو )أيار( 2011

إسرائيل

1 مايو )أيار): أعلنت إسرائيل عن تأجيلها  ▪
الوطنية  للسلطة  دوالر  مليون   60 تحويل 
والرسوم  الضرائب  عن  الناجمة  الفلسطينية 
والبضائع  العمال  من  المقتطعة  الجمركية 
االقتصادي  البروتوكول  بموجب  الفلسطينية 
التفاقية أوسلو لعام 1995. حيث طالبت القدس 
السلطة الوطنية الفلسطينية بتقديم أدلة تأكد عدم 
مايو   16 في  األموال.  هذه  من  حماس  استفادة 
يوفال  اإلسرائيلي،  االقتصاد  أمر وزير  )أيار)، 
شتاينيتز )Yuval Steinitz)، بتحويل األموال 

مدعيا أنه تلقى تأكيدات في هذا الصدد.
19 مايو )أيار): بالتزامن مع إعالن باراك  ▪

أوباما عن استراتيجية جديدة إلحياء الحوار بين 
اإلسرائيليين والفلسطينيين، أعلنت القدس عن بناء 
بيسغات  مستوطنات  في  جديد  مسكن   1500
الشرقية  بالقدس   (Pisgaat Zeev( زئيف 
وهار حوما )Har Homa) في بيت لحم. وقد 
بنيامين  سفر  من  ساعات  قبل  الخبر  هذا  جاء 

نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس األميركي.

فلسطين

4 مايو )أيار): تم التوقيع رسميا في القاهرة  ▪
على اتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

الوطنية  ▪ السلطة  أعلنت  )أيار):  مايو   17
)تشرين  أكتوبر  إلى  ستؤجل  أنها  الفلسطينية 
األول) االنتخابات الفلسطينية المقرر عقدها في 
لتنظيم  الكافي  الوقت  إلتاحة  )تموز)  يوليو 

االقتراع في قطاع غزة.
27 مايو )أيار): فتحت مصر بشكل دائم معبر  ▪

رفح.

مفاوضات السالم

13 مايو )أيار): استقال المبعوث األميركي  ▪
من  ميتشل،  جورج  األوسط،  للشرق  الخاص 
لعدم  اإلحباط  نتيجة  اعتباره  تم  ما  منصبه وهو 
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العامين  خالل  السالم  عملية  في  تقدم  إحراز 
الماضيين.

17 مايو )أيار): وجه باراك أوباما والعاهل  ▪
بعد  مشتركا،  نداء  الثاني  هللا  عبد  األردني 
إسرائيل  من  لكل  واشنطن،  في  اجتماعهما 
مفاوضات  إلحياء  الفلسطينية  الوطنية  والسلطة 
انتفاضة  باندالع  المتصاعد  الخطر  إزاء  السالم 
ثالثة بعد األحداث الدامية في يوم النكبة. في 18 
السياسي  التغيير  موجة  أثر  على  )أيار)،  مايو 
واالجتماعي في العالم العربي، أعلن باراك أوباما 
اإلسرائيليين  بين  للحوار  جديدا  اقتراحا 
والفلسطينيين على أساس االعتراف بإقامة دولة 
فلسطينية على حدود عام 1967 السابقة لحرب 
تأجيل  الجديد  االقتراح  ويتضمن  الستة.  األيام 
النظر في وضع القدس الشرقية وعودة الالجئين 
الفلسطينيين لمرحلة ثانية من المفاوضات ومطالبة 
الفلسطيني باالعتراف بحق وجود دولة  الجانب 
الفلسطيني  االقتراح  عن  التخلي  وكذا  إسرائيل 
األحادي الجانب جانب للحصول على االعتراف 
كدولة عضو في األمم المتحدة. وردا على ذلك، 
بالموافقة  واشنطن  اإلسرائيلية  الحكومة  طالبت 
عام  في  إسرائيل  مع  الموقعة  االلتزامات  على 
إسرائيل  مطالبة  تتم  لن  بموجبها  والتي   2004
بالعودة إلى حدود عام 1967 – إذا ما كان ذلك 
مراكز  اإلسرائيلية  الحدود  خارج  ترك  يتضمن 
سكنية يهودية مهمة في السامرة و يهودا – وينص 
إلى  العائدين  الفلسطينيين  الالجئين  على رجوع 
إلى  وليس  المستقبلية  الفلسطينية  الدولة  أراضي 
ألقاه  إسرائيل. في 25 مايو )أيار)، في خطاب 
نتنياهو  بنيامين  أكد  األميركي،  الكونغرس  أمام 
على أن إسرائيل ال تعارض إقامة دولة فلسطينية، 
ولكنه أضاف أنه لن يقبل أبدا بالعودة إلى حدود 
عام 1967 أو تقسيم القدس. وفي الوقت نفسه، 
أجل  من  مؤلمة"  "تنازالت  تقديم  يؤيد  إنه  قال 
السالم تتضمن التخلي عن بعض األراضي. من 
جهته، ال يزال الموقف الفلسطيني يطالب بتسوية 
والقدس   1967 عام  حدود  أساس  على  تقوم 
عاصمة لفلسطين. في هذا الصدد، أكدت السلطة 
بعد  فتح،  حركة  وقيادة  الفلسطينية  الوطنية 
على  الحصول  نيتهما  هللا،  رام  في  اجتماعهما 
اجتماعات  خالل  الفلسطينية  بالدولة  اعتراف 
الجمعية العامة لألمم المتحدة في سبتمبر )أيلول).

النزاعات بين الطرفين

15 مايو )أيار): وقعت اشتباكات على الحدود  ▪
بين إسرائيل واألراضي الفلسطينية وسوريا ولبنان 
خالل مظاهرات يوم النكبة التي تحيي ذكرى قيام 
النزوح  وبداية   1948 عام  إسرائيل  دولة 
 2500 دعا  السورية،  الحدود  في  الفلسطيني. 
الثالثة،  االنتفاضة  اندالع  إلى  فلسطيني  الجئ 
محاولين هدم الجدار الفاصل، ما تسبب في مقتل 
في  اإلسرائيلي  الجيش  بنيران  أشخاص  خمسة 
الجوالن.  الصراخ  وتل  الدرزية  شمس  مجدل 
واتهمت إسرائيل الرئيس السوري، بشار األسد، 

منذ  مرة  ألول  العمل  هذا  عن  الطرف  بغض 
سنوات لصرف انتباه العالم عن المشاكل الداخلية 
وقوع  من  ساعات  بعد  سوريا.  تعيشها  التي 
فلسطيني   200 نحو  على  القبض  تم  الحادث، 
إلى سوريا.  إعادتهم  إسرائيل وتمت  إلى  متسلل 
وبالموازاة مع ذلك، على الحدود اللبنانية، حاول 
الالجئون الفلسطينيون في هذا البلد أيضا الدخول 
السياج  باختراق  اإلسرائيلية  األراضي  إلى 
الحدودي في قرية مارون الراس اللبنانية، ما أدى 
ل  َتحوُّ إلى مقتل 15 منهم. خشيت إسرائيل من 
هذا الحادث إلى بداية مسيرات حاشدة من مخيمات 
الالجئين، نتيجة حالة الركود في مفاوضات السالم 
من  رفعت  حيث  العربي،  الربيع  عدوى  وأثر 
مستوى التأهب بنشر أكثر من 10 آالف جندي. 
أيضا  المظاهرات  انتهت  غزة،  مع  الحدود  في 
في  اإلسرائيلية.  األراضي  الختراق  بمحاوالت 
الضفة الغربية، تظاهر 20 ألف شخص في ساحة 
حاجز  في  اشتباكات  ووقعت  هللا  برام  المنارة 
المراقبة بقلنديا. كما انفجرت نوبات من العنف في 

بعض األحياء الفلسطينية وسط القدس.

يونيو )حزيران( 2011

إسرائيل

19 يونيو )حزيران): أعلنت وزارة الداخلية  ▪
 (Ramat Shlomo( توسيع حي رامات شلومو
جديد.  مسكن   2000 ببناء  الشرقية  القدس  في 
وتقع رامات شلومو، التي استولت عليها إسرائيل 
عام 1967، في منطقة ال تعترف السلطة الوطنية 

الفلسطينية والمجتمع الدولي بأنها إسرائيلية.
25 يونيو )حزيران): انطلقت من كورسيكا  ▪

سفينة "الكرامة" متجهة إلى غزة. ويتعلق األمر 
بأول سفينة من "أسطول الحرية" الثانية تنطلق 
في البحر رغم تحذيرات إسرائيل واألمم المتحدة 
وغيرها من حكومات الدول الساحلية المتوسطية.

في  ▪ إسرائيل  يونيو )حزيران): شرعت   26
العازل  الجدار  من  كيلومتر   2.7 مسافة  هدم 
بالضفة الغربية الذي يعزل قرية بلعين الفلسطينية، 
بعد أربع سنوات من إصدار المحكمة العليا في 
إسرائيل أمرا بتصحيحه. ستعيد المسافة الجديدة، 
من  هكتارا   70 كيلومتر،  بـ3.7  تقدر  التي 

األراضي إلى بلعين.
شباب  ▪ اعتصم  )حزيران):  يونيو   14

تل  في   (Habima( هابيما  بساحة  إسرائيليون 
أبيب وميدان صهيون )Sión) بالقدس لالحتجاج 
على تدني األجور وأسعار المساكن بعد الدعوات 
التي وجهتها عبر الفيسبوك الشابة المطرودة من 

.(Dafne Leaf( مسكنها دافني اليف

فلسطين

14 يونيو )حزيران): بدأ ممثلو حركتي فتح  ▪
وحماس في القاهرة، بعد ثمانية أيام من التاريخ 

وتشكيلة  خصائص  لتحديد  محادثاتهما  المقرر، 
حكومة الوحدة الوطنية المستقبلية في مفاوضات 
صعبة ألن حماس ترفض سالم فياض، المرشح 
المقترح من طرف محمود عباس لمنصب رئيس 
المتحدة".  الواليات  إياه "دمية  الوزراء، معتبرة 
الوساطة  فشلت  )حزيران)،  يونيو   19 في 
المصرية في توصل حركتي فتح وحماس التفاق 
من أجل تشكيل حكومة وحدة مستقبلية، وهو ما 
كان  الطرفين  بين  آخر  اجتماع  إلغاء  إلى  أدى 
مقررا عقده في 21 يونيو )حزيران). في اليوم 
نفسه، قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بزيارة 
الرئيس  لمقابلة  تركيا  إلى  أيام  ثالثة  استغرقت 
التركي.  الخارجية  ووزير  الوزراء  ورئيس 
يونيو )حزيران)،  ذلك، في 22  وبالموازاة مع 
اجتمع زعيم حماس، خالد مشعل، في أنقرة مع 
أوغلو  داود  أحمد  التركي  الخارجية  وزير 
(Ahmet Davutoglu). على الرغم من أنه 
الزيارتين  محتوى  عن  أنباء  أية  تتسرب  لم 
الموازيتين، إال أنهما أظهرتا جليا الدور التركي 

المتعاظم كوسيط في المصالحة الفلسطينية.

مفاوضات السالم

17 يونيو )حزيران): حذر وزير الخارجية  ▪
اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، خالل اجتماعه مع 
أشتون  كاثرين  األوروبية،  الديبلوماسية  رئيسة 
إلى  انتقلت  التي   ،(Catherine Ashton)
المنطقة إلحياء محادثات السالم، بأن أي مبادرة 
على  للحصول  واحد  جانب  من  فلسطينية 
االعتراف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة 
لألمم المتحدة ستعني دفن اتفاقات أوسلو وجميع 
الطرفين. حيث  بين  الموقعة  الالحقة  المعاهدات 
دعا ليبرمان إلى مفاوضات دون أية شروط من 
بأن  واعترف  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  قبل 

إمكانيات إحراز أي تقدم "تقترب من الصفر".

النزاعات بين الطرفين

بين  ▪ الحدود  شهدت  )حزيران):  يونيو   5
النكسة وإحياء ذكرى  يوم  إسرائيل وسوريا في 
هزيمة العرب ضد إسرائيل في حرب األيام الستة 
ألف  من  أكثر  تظاهر  عندما  العنف  من  نوبات 
الجئ فلسطيني في تل الصراخ، محاولين اختراق 
مرتفعات الجوالن، مما اضطر الجيش اإلسرائيلي 
الجيش  باسم  المتحدث  اتهم  القوة.  استعمال  إلى 
 Yoav ( مردخاي  يوآف  ئيلي،  اإلسرا
Mordejai)، سوريا بالتقاعس عن منع وصول 
المتظاهرين الفلسطينيين إلى حدودها. من جهته، 
أغلق الجيش اللبناني الحدود مع إسرائيل لتفادي 
فقد  الغربية  الضفة  في  أما  حوادث.  أي  وقوع 

سجلت اضطرابات في معبر قلنديا.
مستوطنون  ▪ حاول  )حزيران):  يونيو   7

إسرائيليون إحراق مسجد في حي المغير بالضفة 
الغربية ورسموا على جداره الخارجي، من بين 
رسائل أخرى، "الثمن الواجب دفعه بسبب إيلي 
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غير  المستوطنة  هذه  تفكيك  إلى  إشارًة  عين"، 
الشرعية مؤخرا، حيث انتهت األمور إلى حدوث 
أعمال شغب مع الشرطة اإلسرائيلية. يتعلق األمر 
بالحالة األلف لتكتيك جديد يستخدمه المستوطنون 
الواجب دفعه" والذي  "الثمن  المتطرفون يسمى 
على  ردا  فلسطينية  أهداف  مهاجمة  في  يتمثل 
اإلجراءات التي تتعارض مع عملية االستيطان.

يوليو )تموز( 2011

إسرائيل

1 يوليو )تموز): انضمت قبرص إلى اليونان  ▪
وتركيا باتخاذها قرار حظر مغادرة سفن "أسطول 
الحرية" الثاني من موانئها لتجنب أي مواجهة مع 
الجيش اإلسرائيلي في حال توجه السفن إلى مياه 
البحري  الحظر  تحت  ترزح  التي  غزة  قطاع 

اإلسرائيلي.
4 يوليو )تموز): أمر وزير الدفاع اإلسرائيلي  ▪

إيهود باراك بتعليق المحادثات المرتبطة بتسليم 
جثث 84 فلسطينيا إلى السلطة الوطنية الفلسطينية 
التي كانت قد حصلت على الضوء األخضر من 
قبل بنيامين نتنياهو بمناسبة حلول شهر رمضان، 
أجل  من  المفاوضات  على  التأثير  لتجنب  وذلك 
اإلفراج عن الجندي جلعاد شاليط الذي تحتجزه 
حماس منذ خمس سنوات بعد االنتقادات الشديدة 
لهذا  الضحايا اإلسرائيليين  التي وجهها عائالت 

االجراء.
8 يوليو )تموز): نشرت الصحف اإلسرائيلية  ▪

مصادرة 19 هكتارا من األراضي في "قريوت" 
هايوفل  مستوطنة  على  الشرعية  إلضفاء 
(Hayovel) اليهودية التي بلغت المرحلة النهائية 

من البناء.
10 يوليو )تموز): وافقت الحكومة اإلسرائيلية  ▪

لبنان  مع  البحرية  الحدود  ترسيم  اقتراح  على 
هذا  أن  ليبرمان  أفيغدور  أعلن  حيث  وقبرص. 
االقتراح هو الذي ستقدمه إسرائيل لألمم المتحدة 
كرد فعل على ذلك الذي قدمه لبنان في أغسطس 
ينتهك  أنه  إسرائيل  ترى  والذي   2010 )آب) 
ترسيم  اتفاق  إلى  باإلضافة  اإلسرائيلية،  المياه 
في   .2007 عام  اللبنانية – القبرصية  الحدود 
الغاز  من  كميات  هناك  عليها  المتنازع  المياه 

تستغلها إسرائيل اليوم أو اكتُشفت حديثا. 
11 يوليو )تموز): وافق البرلمان على قانون  ▪

ينص على فرض غرامات والحرمان من اإلعانات 
العامة على كل من يرّوج للمقاطعة االقتصادية أو 
الثقافية أو األكاديمية "لدولة إسرائيل أو مؤسساتها 

أو المنطقة الخاضعة لسيطرتها".
البحرية  ▪ هاجمت  )تموز):  يوليو   19

الوحيدة  الفرنسية،  "الكرامة"  سفينة  اإلسرائيلية 
من  تمكنت  التي  الثاني  الحرية"  "أسطول  في 
اإلبحار إلى غزة لكسر الحظر البحري اإلسرائيلي 

المفروض على غزة.

"الغاضبون"  ▪ نظم  )تموز):  يوليو  23 و24 
أبيب  اإلسرائيليون مظاهراتين حاشدتين في تل 
في 26  التضخم.  معدالت  ارتفاع  والقدس ضد 
يوليو )تموز)، أعلنت الحكومة عن خطة طوارئ 
تشمل إنشاء 50 ألف مسكن جديد، نصفها سيتم 
تأجيرها بنسبة %30 أرخص من السعر الحالي. 
في 30 يوليو )تموز)، تظاهر عشرات اآلالف 
البالد  بأنحاء  مدن  عشر  في  اإلسرائيليين  من 
الضرائب  وخفض  الحكومة  باستقالة  للمطالبة 

وأسعار السكن.
25 يوليو )تموز): اعترض الجيش شحنة من  ▪

األسلحة والذخائر كان يتم نقلها عن طريق البحر 
الميت بين األردن والضفة الغربية.

فلسطين

حماس  ▪ حكومة  أعدمت  )تموز):  يوليو   26
فلسطينيين اثنين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

االنتخابات  ▪ لجنة  أعلنت  )تموز):  يوليو   27
في  المقررة  البلدية  االنتخابات  أن  الفلسطينية 
أكتوبر )تشرين األول) ستجرى في الضفة الغربية 

فقط، ولن تنظم في غزة.

مفاوضات السالم

11 يوليو )تموز): لم تستطع اللجنة الرباعية  ▪
الدولية في اجتماعها في واشنطن، بناء على طلب 
من رئيسة الدبلوماسية األوروبية، كاثرين أشتون، 
االتفاق على أي اقتراح إلحياء مفاوضات السالم 
السلطة  تعتزم  الذي  )أيلول)  سبتمبر  شهر  قبل 
الوطنية الفلسطينية فيه طلب العضوية الكاملة من 

الجمعية العام لألمم المتحدة.

النزاعات بين الطرفين

إسرائيلي  ▪ صاروخ  سقط  )تموز):  يوليو   5
مقتل  عن  أسفر  مما  بغزة  البريج  مخيم  على 
عضوين في حركة الجهاد اإلسالمي كانا يحاوالن 

إطالق صاروخ على إسرائيل.
إسرائيلي  ▪ جندي  أصيب  )تموز)،  يوليو   7

بجروح إثر انفجار قنبلة في الجنوب على الحدود 
مع قطاع غزة.

حربية  ▪ طائرات  شنت  )تموز):  يوليو   12
قطاع  بشمال  إسرائيلية هجومين على مصنعين 
األسلحة،  لتصنيع  استخدامهما  في  يشتبه  غزة 
وذلك بعد سقوط ثالثة صواريخ تم إطالقها من 

قطاع غزة على األراضي اإلسرائيلية.
مخيم  ▪ في  فلسطيني  ُقتل  )تموز):  يوليو   13

برصاص  نابلس،  من  بالقرب  لالجئين،  الفرح 
قوات األمن اإلسرائيلية خالل عملية بحث عن 
هارب ينتمي إلى حركة الجهاد اإلسالمي والتي 

تم خاللها أيضا اعتقال خمسة أشخاص.
الجو  ▪ سالح  قصف  )تموز):  يوليو   15

اإلسرائيلي كل من غزة وخان يونس ورفح، مما 
تسبب في وفاة ستة أشخاص وتدمير العديد من 

أنفاق التهريب. حيث أعلن الجيش اإلسرائيلي أن 
هذا الهجوم جاء ردا على إطالق خمسة صواريخ 

من غزة على إسرائيل في اليوم السابق.

أغسطس 2011

إسرائيل

اللبناني  ▪ البرلمان  4 أغسطس )آب): صادق 
على مشروع قانون حكومي يرسم الحدود البحرية 
اللبنانية ويتعارض مع خطة الترسيم اإلسرائيلية 

التي عرضتها في يوليو )تموز).
11 أغسطس )آب): أعطت وزارة الداخلية  ▪

في  لبناء 1600 مسكن جديد  األخضر  الضوء 
بالقدس   (Ramat Shlomo( شلومو  رامات 
على  مستقبال  المصادقة  عن  وأعلنت  الشرقية 
2700 مسكن آخر، وذلك بدعوى نقص المساكن 
السكان في هذا الصدد. وقد  البالد ومطالب  في 
لقي هذا اإلعالن انتقادات الذعة من قبل السلطة 
التي  الفلسطينية وأثار قلقا في واشنطن  الوطنية 
كانت قد وبخت في 9 أغسطس )آب) إسرائيل 
القدس  في  آخرا  مسكنا   930 بناء  إلعالنها 

الشرقية.
13 أغسطس )آب): تظاهر 75 ألف شخص  ▪

في 16 مدينة إسرائيلية ضد ارتفاع أسعار السكن 
والسلع االستهالكية األساسية.

16 أغسطس )آب): عقد البرلمان اإلسرائيلي  ▪
إثر االحتجاجات االجتماعية  جلسة طارئة على 
يوليو  منذ  البالد  تشهدها  التي  المسبوقة  غير 

)تموز) بسبب غالء المعيشة.

فلسطين

13 أغسطس )آب): صرح وزير الخارجية  ▪
الفلسطيني، رياض المالكي، بأن السلطة الوطنية 
الفلسطينية ستقدم في 20 سبتمبر )أيلول)، طلب 
االنضمام كعضو كامل إلى الجمعية العامة لألمم 

المتحدة.

النزاعات بين الطرفين 

فلسطيني  ▪ شاب  ُقتل  )آب):  أغسطس   16
برصاص جنود إسرائيليين بينما كانت يقترب من 
الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل بالقرب من مخيم 

المغازي لالجئين.
18 أغسطس )آب): تعرضت عدة سيارات  ▪

وحافالت لهجمات في عدة عمليات منسقة قرب 
كبيرة متسللة  يد مجموعة  بالن قب على  إيالت 
من لجان المقاومة الشعبية، مما أسفر عن مقتل 
8 إسرائيليين وإصابة 30 آخرين. كما قتل أيضا 
رجال  من  وخمسة  الهجمات  منفذي  من  سبعة 
الشرطة المصريين في اشتباكات وقعت بعد ذلك. 
مسؤولية  حماس  اإلسرائيلية  الحكومة  وحملت 
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الهجوم وردت بشن غارة جوية على قطاع غزة 
تسببت في مقتل ستة أشخاص.

19 أغسطس )آب): أطلق نشطاء من حركة  ▪
صاروخا   20 الشعبية  المقاومة  ولجان  حماس 
على جنوب إسرائيل. وردت إسرائيل بشن 10 

غارات على غزة قتل فيها شخصان.
20 أغسطس )آب): حاوت مصر التوسط بين  ▪

وقف  إلى  للتوصل  والفلسطينيين  اإلسرائيليين 
إلطالق النار يضع حدا لموجة العنف المتصاعدة. 
المصرية  الحكومة  استدعت  ذلك،  مع  بالموازاة 
لدى  سفيرها  سحب  وقررت  اإلسرائيلي  السفير 
إسرائيل، ياسر رضا، بعد مقتل خمسة من رجال 
إسرائيليين في إطالق  أيدي جنود  الشرطة على 
النار الذي وقع يوم 18، واتهام إسرائيل لها بعدم 
القدرة على السيطرة على حركة اإلرهابيين في 
سيناء. وفي اليوم نفسه، أدى إطالق قذيفة من غزة 
فلسطينيين  عمال  ثالثة  إصابة  إلى  أسدود  على 
بجروح خطيرة، وتزامن ذلك مع إعالن كتائب عز 
الدين القسام التابعة لحماس نهاية "الهدنة" التي تلت 
 40 سقطت  حيث  المصبوب.  الرصاص  عملية 

قذيفة على كل من أشدود وبئر السبع وعسقالن.
21 أغسطس )آب): تم فجرا اعتقال العشرات  ▪

من أعضاء حماس ومؤيديها في الخليل وغيرها 
من مدن الضفة الغربية خالل عملية أمنية واسعة 
الجيش  بين  اضطرابات  وحدثت  النطاق. 
مع  بالموازاة  الفلسطيني.  والشباب  اإلسرائيلي 
ذلك، سقط عدد من الصواريخ الموجهة إلى نقطة 
األراضي  على  اإلسرائيلية  الحدودية  التفتيش 

المصرية بالقرب من رفح دون وقوع أضرار.
24 و25 أغسطس )آب): ُقتل ما ال يقل عن  ▪

ستة فلسطينيين خالل غارات جوية إسرائيلية على 
قطاع غزة.

سبتمبر )أيلول( 2011

إسرائيل

2 سبتمبر )أيلول): خلصت مجموعة الخبراء  ▪
على  اإلسرائيلي  الهجوم  في  بالتحقيق  المكلفة 
األمم  من  طلب  على  بناء  الحرية"  "أسطول 
المتحدة في تقريرها إلى أن العمل كان "مفرطا 
البحري  الحصار  ولكن  متناسب"،  وغير 
هو  غزة  قطاع  على  المفروض  اإلسرائيلي 
"قانوني ومناسب" وبأن إسرائيل اضطرت الى 
منظمة  "لمقاومة  مواجهتها  بعد  القوة  استخدام 
وعنيفة" من قبل ركاب األسطول. وأشار التقرير 
أيضا إلى عدم كفاية التدابير التي اتخذتها تركيا 
ظهور  بعد  الحصار.  كسر  عن  النشطاء  لردع 
التقرير، طالبت تركيا باعتذار إسرائيلي عن مقتل 
بنيامين  تسعة ناشطين أتراك في الهجوم. ولكن 
سبتمبر   3 في  ألنقرة.  االعتذار  رفض  نتنياهو 
في  اإلسرائيلي  السفير  تركيا  طردت  )أيلول)، 
أنقرة، غابي ليفي )Gabby Levy)، وجّمدت 

العالقات العسكرية.

3 سبتمبر )أيلول): شهدت كيكار مدينا )ساحة  ▪
الدولة) في تل أبيب "مسيرة المليون" والتي تعتبر 
أكبر مظاهرة في تاريخ إسرائيل شارك فيها أكثر 
غالء  على  لالحتجاج  شخص  ألف   400 من 
كما  االجتماعية.  الخدمات  وضعف  المعيشة 
تظاهر 50 ألف شخص آخر في القدس و35 ألف 

شخص في حيفا.
السفارة  ▪ اقتحام  تم  )أيلول):  سبتمبر   9

من  مجموعة  قبل  من  القاهرة  في  اإلسرائيلية 
الشرطة  رجال  من  ستة  مقتل  بعد  المتظاهرين 
خالل تصاعد حدة التوتر في قطاع غزة في أواخر 
شهر أغسطس )آب)، مما أسفر عن مقتل ثالثة 
أشخاص وإصابة أكثر من 1000 بجروح، ما 
اضطر مصر إلى إعالن حالة االستنفار وتنفيذ 
الذين  المتظاهرين  الحتواء  واسعة  أمنية  عملية 
كانوا يطالبون بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد وتصدير 
الدبلوماسية.  البعثة  وإغالق  إسرائيل  إلى  الغاز 

السفير اإلسرائيلي غادر مصر.
مؤقتا  ▪ إسرائيل  أخلت  )أيلول):  سبتمبر   15

موظفي سفارتها في األردن تزامنا مع دعوة في 
ضد  رجل"  مليون  "مسيرة  لتنظيم  اليوم  نفس 
إسرائيل وبعد يوم واحد من احتجاج 70 شخصا 
أمام السفارة األميركية مطالبين بإغالقها. حيث 
مشابهة  عنف  أعمال  تندلع  أن  إسرائيل  خشيت 
لتلك التي وقعت يوم 9 في السفارة اإلسرائيلية 

بالقاهرة.
21 سبتمبر )أيلول): نظم حزب العمل الجولة  ▪

فيها  يتبارى  التي  األولى  النتخاباته  الثانية 
الفائزون في الجولة األولى في 13  المرشحون 
الدفاع  وزير  على  فوزها  بعد  )أيلول).  سبتمبر 
السابق عمير بيرتس )Amir Peretz)، أصبحت 
 (Sheli Yejimovich( النائبة شيلي يحيموفيتش
مائير  غولدا  منذ  العمل  حزب  تقود  امرأة  أول 

.(Golda Meir)

فلسطين

21 سبتمبر )أيلول): تظاهر 1500 فلسطيني  ▪
العامة  للجمعية  المقدم  الطلب  لدعم  هللا  رام  في 
رقم  الدولة  فلسطين  تصبح  لكي  المتحدة  لألمم 
194 في األمم المتحدة. في 23 سبتمبر )أيلول)، 
التي  الوثيقة  مون  كي  لبان  عباس  محمود  سلم 
تحتوي على الطلب، بينما يتم تشديد اإلجراءات 
 26 في  الغربية.  والضفة  إسرائيل  في  األمنية 
سبتمبر )أيلول)، بدأ مجلس األمن لألمم المتحدة 

مناقشة هذا الطلب في جلسة مغلقة.
28 سبتمبر )أيلول): دمرت قوات أمن مصر  ▪

وغزة ثالثة أنفاق للتهريب في رفح.

مفاوضات السالم

العليا  ▪ الممثلة  التقت  )أيلول):  سبتمبر   14
بنيامين  مع  أشتون،  كاثرين  األوروبي،  لالتحاد 
ووزير  باراك،  إيهود  الدفاع،  ووزير  نتنياهو 
الخارجية، أفيغدور ليبرمان، في محاولة إلحياء 

الوطنية  السلطة  تقدم  أن  قبل  السالم  عملية 
الفلسطينية إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة طلب 
اجتمع  نفسه،  اليوم  في  عضوا.  بها  االعتراف 
 Tony( ممثل اللجنة الرباعية الدولية، توني بلير

Blair)، أيضا بإيهود باراك.
18 سبتمبر )أيلول): اجتمعت اللجنة الرباعية  ▪

الدولية في نيويورك لتحديد موقفها من المفاوضات 
الفلسطينية  الوطنية  السلطة  تقدم  أن  قبل  بعجالة 
طلب انضمامها عضوا كامل العضوية في األمم 
بين  المباشر  الحوار  إحياء  ولمحاولة  المتحدة، 
 24 في  الفلسطينية.  الوطنية  والسلطة  إسرائيل 
سبتمبر )أيلول)، اقترحت اللجنة الرباعية الدولية 
جدوال زمنيا لمحادثات مباشرة تبدأ في غضون 
شهر واحد للتوصل الى اتفاق نهائي للسالم في 
عام 2012، وذلك بالموازاة مع مداوالت مجلس 
األمن بشأن االعتراف بالدولة الفلسطينية ومحاولة 
العثور على حل يتخطى عقبة الفيتو األميركي. 
رياض  الفلسطيني،  الخارجية  وزير  اعتبر 
المالكي، أن خارطة الطريق الجديدة غير كافية 
وال  عام 1967  حدود  ذكر  على  تأِت  لم  ألنها 
القدس  في  اليهودية  المستوطنات  بناء  استمرار 

الشرقية.

النزاعات بين الطرفين

الجيش  ▪ توغل  أدى  )أيلول):  سبتمبر   6
اإلسرائيلي في خان يونس إلى اندالع مواجهات 
مع مسلحين من لجان المقاومة الشعبية التي ُقتل 

بها عضو واحد منهم.
23 سبتمبر )أيلول)، قتل أحد المشاركين في  ▪

المظاهرات من أجل االعتراف بفلسطين كدولة 
من قبل األمم المتحدة في قرية قصرة بالقرب من 

نابلس.

أكتوبر )تشرين األول( 2011

إسرائيل

بنيامين  ▪ طلب  األول):  )تشرين  أكتوبر   9
 Yakob( نتنياهو من وزير العدل، يعقوب نيمان
إمكانية  لدراسة  عمل  فريق  تكوين   (Niman
إضفاء الشرعية على المستوطنات اليهودية التي 
التي  أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة وأن 
والقانون  الدولي  المجتمع  من  كل  يعتبرها 
اإلسرائيلي غير قانونية. وفقا لصحيفة هآرتس، 
المستوطنين  لضغوط  استجابة  القرار  هذا  يأتي 
واألوساط األرثوذكسية المتشددة، على الرغم من 
توصل مجلس الوزراء واالدعاء العام في فبراير 
غير  المستوطنات  لتفكيك  اتفاق  إلى  )شباط) 

الشرعية تدريجيا.
على  ▪ حكم  األول):  )تشرين  أكتوبر   30

سنوات  أربع  لمدة  بالسجن  كام  عنات  المجندة 
لسرقتها وتسريبها لصحفي هآرتس أوري بالو 
(Uri Blau) ما يقرب من 2000 وثيقة سرية 
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الضفة  في  تساهال  ارتكبها  جرائم  إلى  تشير 
الغربية.

فلسطين

المجلس  ▪ منح  األول):  )تشرين  أكتوبر   4
وضعية  الفلسطيني  الوطني  المجلس  األوروبي 
له  يتيح  مما  الديمقراطية"  أجل  من  "شريك 
دون  البرلمانية  الجمعية  أعمال  في  المشاركة 
التمتع بحق التصويت. هذا الوضع الجديد ال يعني 

االعتراف بها كدولة.
المؤتمر  ▪ وافق  األول):  )تشرين  أكتوبر   31

دخول  على   (UNESCO( لليونسكو  العام 
السلطة الفلسطينية كدولة عضو كاملة العضوية. 
المتحدة  الواليات  علقت  ذلك،  على  احتجاجا 

مساهماتها لهذه الهيئة التابعة لألمم المتحدة.

مفاوضات السالم

بنيامين  ▪ أعلن  األول):  )تشرين  أكتوبر   2
الدولية  الرباعية  اللجنة  اقتراح  رسميا  نتنياهو 
الفلسطينيين  مع  السالم  مفاوضات  الستئناف 
بموجب خريطة الطريق الجديدة التي تهدف إلى 
التوصل إلى اتفاق نهائي قبل نهاية عام 2012. 
السلطة  قبول  عباس  محمود  اشترط  جهته،  من 
لبناء  نهائي  حد  بوضع  الفلسطينية  الوطنية 

المستوطنات.
11 أكتوبر )تشرين األول): توصلت إسرائيل  ▪

ألمانية  بوساطة  تاريخي  اتفاق  إلى  وحماس 
في  فلسطيني  سجين   1027 لتبادل  ومصرية 
إسرائيل مقابل الجندي جلعاد شاليط الذي أسرته 
يونيو   25 منذ  غزة  في  والمحتجز  حماس 
)حزيران) 2006. ال يشمل هذا االتفاق اإلفراج 
تحتجزهم  الذين  الرئيسيين  حماس  قادة  عن 
المفرج عنهم سيتم  إسرائيل، كما أن 203 من 
نفيهم إلى قطاع غزة واألردن وتركيا وأوروبا. 
في 18 أكتوبر )تشرين األول)، تم تبادل الجندي 
شليط بـ477 سجينا فليسطينيا في الدفعة األولى. 
وكان في استقبال الفلسطينيين المفرج عنهم في 
شاليط  "نريد  هتافات  تحت  كبيرة  أعداد  غزة 
آخر". خالل المفاوضات، طالب رئيس الوزراء 
المصري، عصام شرف، إسرائيل بتبادل مماثل 
 Ilan( لـ 80 سجينا مصريا مقابل إيالن غرابيل
 ،(Oda Tarabin( ترابين  وأودا   (Grapel
وهما إسرائيليان اعتُقال في مصر بتهمة التجسس. 
في 24 أكتوبر )تشرين الثاني)، أعلنت إسرائيل 
إطالق  مقابل  مصريا  سجينا   25 عن  اإلفراج 
إيالن  أمريكي،  سفر  بجواز  اإلسرائيلي  سراح 
يونيو   12 يوم  مصر  في  المعتقل  غرابيل 
)حزيران) بتهمة "التجسس والتشجيع على العنف 
تم  األول)،  )تشرين  أكتوبر   27 في  الطائفي". 

تنفيذ التبادل.
21 أكتوبر )تشرين األول): نشرت صحيفة  ▪

هآرتس خبرا يشير إلى أن بنيامين نتنياهو على 
استعداد لوقف بناء المباني العامة والحكومية في 

مع  السالم  محادثات  الستئناف  المستوطنات 
الفلسطينيين. وقد وصل هذا االقتراح إلى محمود 
الكولومبية  الخارجية  وزيرة  طريق  عن  عباس 
 María Ángel( هولغين  أنخيل  ماريا 
Holguín)، التي تقوم بزيارة رسمية إلى المنطقة.

26 أكتوبر )تشرين األول)، اجتمعت اللجنة  ▪
إسرائيل  مع  منفصل  بشكل  الدولية  الرباعية 
أول  هو  وهذا  الفلسطينية.  الوطنية  والسلطة 
في  الجانبين  مع  الرباعية  للجنة  رسمي  اجتماع 

نفس المدينة: القدس.

النزاعات بين الطرفين

3 أكتوبر )تشرين األول): وقعت اشتباكات  ▪
بين المتظاهرين العرب والشرطة في روش بينا 
بعد  الغربية،  الضفة  شمال   ،(Rosh Pina)
 Tuba( إحراق مسجد في قرية طوبا الزنغرية
مستوطنين  قبل  من  المجاورة   (Zangariyye
وابنه  المستوطنين  أحد  لمقتل  انتقاماً  إسرائيليين 
في شهر سبتمبر )أيلول)، عندما ُرجمت سيارتهما 

بالحجارة من قبل مجموعة من الفلسطينيين.
إسرائيل  ▪ رفعت  األول):  )تشرين  أكتوبر   9

حالة التأهب بجنوب تل أبيب بعد تدنيس عدة قبور 
يافا وقذف زجاجة  في مقبرتين عربيتين بمدينة 

حارقة على كنيس يهودي قريب.
إسرائيل  ▪ أكتوبر )تشرين األول): شنت   27

غارة جوية ضد أربعة أهداف في غزة ردا على 
القدس،  سرايا  الماضية  الليلة  أطلقته  صاروخ 
من  اإلسالمي،  الجهاد  لحركة  المسلح  الجناح 
العنف  أولى حوادث  أشدود. وهذه  القطاع على 
منذ تبادل الجندي اإلسرائيلي جلعاد مقابل 477 
سجينا فلسطينيا. في 29 أكتوبر )تشرين األول)، 
بعد  إسرائيل  شنته  جديد  هجوم  على  الرد  تم 
ساعات بهجوم آخر على جنوب إسرائيل. وقتل 
ومواطن  االسالمي  الجهاد  نشطاء  من   12
أكتوبر   30 في  الهجمات.  هذه  في  إسرائيلي 
)تشرين األول)، حصلت الوساطة المصرية على 
على  بالحفاظ  اإلسالمي  الجهاد  لحركة  التزام 

الهدنة مع إسرائيل.

نوفمبر )تشرين الثاني( 2011

إسرائيل

إسرائيل  ▪ أعلنت  الثاني):  )تشرين  نوفمبر   1
الوطنية  السلطة  قبول  األولى ضد  الخطوة  عن 
في  وتتمثل  اليونسكو،  في  عضوا  الفلسطينية 
الموافقة على بناء 2000 مسكن جديد في القدس 
ومعاليه   (Gush Etsion( عتصيون  وغوش 
اجتماع  بعد   (Maale Adumim( أدوميم 

طارئ لمجلس الوزراء.
الجيش  ▪ اعتقل  الثاني):  )تشرين  نوفمبر   1

 ،(Bethany( اإلسرائيلي حسن يوسف في بيتونيا

وهو أحد أهم قادة حماس في الضفة الغربية، إلى 
من  خرج  قد  يوسف  وكان  آخرين.   11 جانب 
السجن في شهر أغسطس )آب) بعد أن أمضى 

ست سنوات في السجن.
المتحدثة  ▪ أكدت  الثاني):  )تشرين  نوفمبر   2

ليبوفيتش  أفيتال  اإلسرائيلي،  الجيش  باسم 
مستعدة  إسرائيل  إن   ،(Avital Leibowitz)
ساويرس  األيرلندية  السفينة  وصول  لمنع 
الكندية  واألخرى  غزة،  إلى   (Saoirse)
ميناء  من  أبحرتا  اللتين   (Tahrir( "التحرير" 
"فتحية" )Fethiye) بتركيا وعلى متنهما 27 
ناشطا من تسعة بلدان تُشّكل حملة "أمواج الحرية 
الثاني)،  )تشرين  نوفمبر   4 في  غزة".  إلى 

اعترضت إسرائيل واعتقلت طاقمي السفينتين.
10 نوفمبر )تشرين الثاني): رفضت المحكمة  ▪

الرئيس  به  تقدم  الذي  الطعن  اإلسرائيلية  العليا 
اإلسرائيلي، موشيه كاتساف، في الحكم الصادر 
ضده في مارس )آذار) بالسجن لمدة سبع سنوات 
بتهمة حالتي اغتصاب وأخرى للتحرش الجنسي.

29 نوفمبر )تشرين الثاني): للمرة األولى منذ  ▪
تم إطالقهما من  عام 2009، سقط صاروخان 
لبنان على الجليل. ورد الجيش اإلسرائيلي على 
هذا الهجوم بهجوم آخر على المنطقة الواقعة بين 
من  إسرائيل  وحذرت  ورميش.  الشعب  عيتا 

تصاعد حدة التوتر على حدودها الشمالية.
30 نوفمبر )تشرين الثاني): أفرجت الحكومة  ▪

الخارجية  وزير  معارضة  رغم  اإلسرائيلية، 
أفيغدور ليبرمان، عن أموال لتحويلها إلى السلطة 
الوطنية الفلسطينية 100– مليون دوالر– والتي 
كانت مجمدة منذ أكتوبر )تشرين األول) كرد فعل 
على الطلب الفلسطيني من جانب واحد إلى األمم 

المتحدة.

فلسطين

مجلس  ▪ ناقش  الثاني):  )تشرين  نوفمبر   11
األمن لألمم المتحدة طلب فلسطين لالعتراف بها 

كدولة كاملة العضوية.
زعيما  ▪ أعلن  الثاني):  )تشرين  نوفمبر   24

حركة فتح، محمود عباس، وحماس، خالد مشعل، 
عملية  سياق  في  بالقاهرة  عقد  اجتماع  بعد 
بين  الخالفات  نهاية  الفلسطينية  المصالحة 
الوحدة  حكومة  بتشكيل  سيسمح  ما  الطرفين 
يرجح  وطنية  النتخابات  والدعوة  الفلسطينية 
إجراؤها في مايو )أيار) 2012. كما تم خالل 
االجتماع التوصل إلى اتفاق لإلفراج المتبادل عن 
ديسمبر  في  منتدى  وعقد  السياسيين  السجناء 
)كانون األول) تحضره كافة القوى الفلسطينية. 
المتحدة  والواليات  إسرائيل  فعل  رد  يتأخر  لم 
كثيرا، حيث حذر كال البلدين أنهما لن يتفاوضا 
أو يجريا أي محادثات مع حماس قبل أن تعترف 
أوال بدولة إسرائيل وتتخلي عن أسلحتها وتقبل 
االتفاقات الموقعة بين السلطة الوطنية الفلسطينية 

وإسرائيل.
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مفاوضات السالم

10 نوفمبر )تشرين الثاني): استقال المبعوث  ▪
األميركي الخاص للشرق األوسط، دنيس روس 
ألسباب  منصبه  من   ،(Dennis Ross)
لحظة  في  االستقالة  هذه  جاءت  شخصية. حيث 
حرجة لم تحرز فيها محادثات السالم أي تقدم، 
فضال عن تواجد طلب السلطة الوطنية الفلسطينية 
لتصبح عضوا كامل العضوية في األمم المتحدة 

فوق الطاولة.

النزاعات بين الطرفين

5 نوفمبر )تشرين الثاني): ُقتل أحد أعضاء  ▪
ضد  إسرائيلية  جوية  غارة  في  القدس  سرايا 
إطالق  يحاولون  كانوا  المسلحين  من  مجموعة 

صاروخ على إسرائيل من جنوب قطاع غزة.
الثاني): دهست شاحنة  ▪ 11 نوفمبر )تشرين 

مما  الخليل  مدينة  تفتيش جنوب  نقطة  فلسطينية 
أسفر عن إصابة جندي واحد بجروح. فيما قتل 
مستوطن كان يقود سيارته في االتجاه المعاكس 
أحد  بأنه  خطأ  ظنوا  الذين  الجنود  برصاص 

المهاجمين.
شرطي  ▪ ُقتل  الثاني):  )تشرين  نوفمبر   14

فلسطيني على إثر غارات جوية إسرائيلية ضد 
مركز للشرطة البحرية الفلسطينية في غزة. وجاء 
هذا التوغل اإلسرائيلي رداً على هجوم سابق ُشن 

من غزة ضد عسقالن.

ديسمبر )كانون الثاني( 2011

إسرائيل

بلدية  ▪ قامت  األول):  )كانون  ديسمبر   12
القدس بإغالق المنحدر المؤدي إلى الحرم القدسي 
لدواعي  الشهر  نفس  الثامن من  في  المعلن عنه 

أمنية.
مجلس  ▪ فشل  األول):  )كانون  ديسمبر   20

األمن الدولي في التوصل إلى إجماع الستصدار 
بناء  استمرار  بسبب  إسرائيل  يدين  قرار 

المستوطنات.

فلسطين

29 ديسمبر )كانون األول): التقى قادة حماس  ▪
في غزة بالرئيس السوداني، عمر البشير، بمناسبة 
منتدى القدس الذي تستضيفه هذه السنة الخرطوم 

القدس  لتكون  والمالي  السياسي  بالدعم  وطالبوا 
عاصمة الفلسطينيين. حيث التزم السودان بتقديم 
الذي  الوضع  لتحسين  لشعب غزة  المالي  الدعم 

يعيشون فيه.

مفاوضات السالم

11 ديسمبر )كانون األول): اتهمت إسرائيل  ▪
محاوالت  بمقاطعة  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 
اللجنة الرباعية الدولية استئناف المفاوضات من 
خالل رفضها المشاركة في الزيارة التي سيقوم 
بها مبعوثون عن اللجنة الرباعية في 13 ديسمبر 
بناء  إسرائيل  توقف  لم  إذا  األول)  )كانون 

المستوطنات في الضفة الغربية فورا.
18 ديسمبر )كانون األول): قامت إسرائيل  ▪

الدفعة  إطار  في  فلسطينيا   550 عن  بإالفراج 
الثانية من السجناء المفرج عنهم مقابل استرجاع 

الجندي جلعاد شاليط.

النزاعات بين الطرفين

7 ديسمبر )كانون األول): وقعت اشتباكات  ▪
بين جنود إسرائيليين وعناصر من حركة الجهاد 

االسالمي في غزة أسفرت عن مقتل إرهابي.
8 ديسمبر )كانون األول): أدى هجوم جوي  ▪

إسرائيلي على غزة إلى مقتل أحد أعضاء شهداء 
األقصى، عصام البطش، عندما كان يستعد لتنفيذ 
هجوم ضد جنوب إسرائيل. رداَ على ذلك، اندلع 
خالل األيام التالية تبادل عنيف إلطالق النار بين 

غزة وجنوب إسرائيل.
مصطفى  ▪ قتل  األول):  )كانون  ديسمبر   11

التميمي، عضو في لجان المقاومة الشعبية، خالل 
تظاهرة في النبي صالح بالقرب من رام هللا بعد 
أن أصيب بقنبلة غاز مسيل للدموع أطلقها جنود 

إسرائيليون.
▪  50 هاجم  األول):  )كانون  ديسمبر   13

عسكرية  قاعدة  متشددا  أرثوذكسيا  مستوطنا 
على  احتجاجا   (Efraim( إفرايم  في  إسرائيلية 
عزم الحكومة تفكيك عدد من المستوطنات غير 
متسبيه  وخاصة  الغربية،  الضفة  في  الشرعية 
مع  وبالموازاة   .(Mitzpe Yitzhar( يتسهار 
ذلك، قام مستوطنون شبان بإلقاء الحجارة على 
للسبب  قلقيلية  مدينة  في  الفلسطينية  السيارات 
نفسه. استدعى بنيامين نتنياهو على وجه السرعة 

قادته العسكريين.
احترق مسجد  ▪ األول):  )كانون  ديسمبر   14

بالقرب من شارع يافا في القدس، وظهرت على 

جدرانه رسومات عدائية تشير إلى "الثمن الواجب 
دفعه". 

20 ديسمبر )كانون األول): اتهمت السلطة  ▪
بعدم  اإلسرائيلية  الحكومة  الفلسطينية  الوطنية 
القيام بأي شيء لوضع حد "إلرهاب المستوطنين" 
ـ "الثمن الواجب دفعه" التي  بعد هجمات ما يسمى ب
مساجد  السابقة ضد  السبعة  األيام  سجلت خالل 
بالضفة  والصحابة  والنور  القدس  في  عكاشة 
الغربية وضد كنيسة القديس يوحنا المعمدان في 
وادي األردن والهجمات المختلفة على السيارات 
وأشجار الزيتون الفلسطينية ودهس طفل من قبل 

حافلة للمستوطنين. 

المصادر: 

المصري اليوم
Agencia EFE

الجزيرة
Associated Press

BBC World
 Carnegie Endowment for International

Peace
El Mundo
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 Euronews

Europe Media Monitor
Europa Press

Haaretz
Il Corriere della Sera

International Crisis Group
 International Relations & Security

Network
Le Figaro
Le Monde

L’Orient Le Jour
Medarab News

Observatorio Electoral TEIM
 Press Releases of the European

Commission
Radio Free Europe / Radio Liberty

Reuters
Ria Novosti

RTVE
The New York Times
The Washington Post

United Nations News Centre
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يناير )كانون الثاني(

1-4 يناير )كانون الثاني) 2011
االتحاد األوروبي – مصر

 (EC( بروكسل: أدان رئيس المجلس األوروبي
 ،(H. Van Rompuy( هيرمان فان رومبوي
للشؤون  األوروبي  لالتحاد  السامي  والممثل 
أشتون  كاثرين  األمنية،  والسياسة   الخارجية 
(C. Ashton)، بشدة الهجمات اإلرهابية التي 
قبطية  كنيسة  في  محتشٌد  جمٌع  لها  تعّرض 
باإلسكندرية، مخلًِّفا قتلى وجرحى. وفي خطاب 
تعزية موجه للرئيس حسنى مبارك وأُسر الضحايا، 
وصف رئيس المجلس األوروبي الهجمات بأنها 
عمل آثم غير إنساني، يشيع الخوف والكراهية في 

المجتمع المصري ككل.

6 يناير )كانون الثاني) 2011
الهجرة

مشروع  إطار  في  دراسية  حلقة  مت  نُظِّ أثينا: 
 Euromed Migration( يوروميد للهجرة الثاني
بالنوع  المتعلقة  االجتماعية  التقارير  لتحليل   (II
االجتماعي في الهجرة الدولية، باإلضافة إلى دراسة 
الجوانب األخرى، مثل الطبقة االجتماعية والعرق 
والعالقات بين الشمال والجنوب. يسعى مشروع 
يوروميد للهجرة الثاني إلى تعزيز التعاون في مجال 
إدارة الهجرة. وتوضح األوراق المقدمة طوال حلقة 
النقاش أن جميع هذه العالقات تؤثر على الصورة 
التقسيم  في  المهاجرين  ووضع  القانونية  والحالة 
الطبقي االجتماعي للمجتمعات األوروبية المستضيفة. 
وتكشف الحلقة الدراسية أيًضا عن تنّوع سّجالت 
الهجرة المتعلقة باإلناث )الهجرة الشرعية وغير 
الشرعية والهجرة للعمل وطالبات اللجوء السياسي 
والمهاجرات في النفي القسري وجمع شمل األسرة 
وضحايا تجارة العبيد واالتجار في البشر وغيرها).

7 يناير )كانون الثاني) 2011
التعاون

الثالثة من ندوة "عالم جديد،  باريس: في الدورة 
 New World, New( جديدة"  رأسمالية 
الصناعة  وزارة  نظمتها  التي   (Capitalism
والطاقة واالقتصاد الرقمي الفرنسية، اقترح األمين 
أحمد   ،(UfM( المتوسط أجل  من  لالتحاد  العام 

خطة   (Ahmad Masa’deh( مساعدة 
استراتيجية متوسطية واقعية، تهدف إلى تحسين 
الخطة  وتحث  المتوسطيين.  والتكامل  التعاون 
المذكورة االتحاد األوروبي على زيادة االستثمارات 
نطاق  خارج  األطراف  متعددة  المخططات  في 
 ،(ENPI( والشراكة  للجوار  األوروبي  الجهاز 
ثقافة  خلقتها  التي  المساواة  عدم  حالة  وإنهاء 
"المعونة والتمويل" مع الُمضي قدًما نحو طريقة 
الشاطئين  بين  التبادل  عمليات  لتقريب  مماثلة 
الشمالي والجنوبي من خالل االستثمار والتحويالت.

17 يناير )كانون الثاني) 2011
االتحاد من أجل المتوسط

المتوسط،  أجل  من  العام  األمين  وّقع  برشلونة: 
االستثمار  بنك  رئيس  ونائب  مساعدة،  أحمد 
فيف  فونتين  دي  فيليب   (EIB( األوروبي 
مذكرة   (Philippe de Fontaine Vive)
تطور  االتفاقية  وتُظهر  التعاون.  لتعزيز  تفاهم 
العالقات القائمة بين المنظمتين، وترسي الشراكة 
على ستة محاور محددة: تبادل المعلومات، ودعم 
لتسهيل  المتوسط  أجل  من  االتحاد  مشروعات 
وتحسين  للمنطقة،  أكبر  فهم  وتعزيز  التمويل، 
الرؤية ورفع الوعي فيما بين أصحاب المصلحة، 
وتطوير شبكات وفصل الموظفين من أجل السماح 
بتنفيذ مشروعات االتحاد من أجل المتوسط ذات 
األولوية. وفي هذا الشأن، سيكون لبنك االستثمار 
أجل  من  باالتحاد  دائمون  ممثلون  األوروبي 

المتوسط لتسهيل التواصل بين المؤسستين. 

19-22 يناير )كانون الثاني) 2011
السمعيات والمرئيات

Movie-( "موفيميد"  يعد مهرجان   : تورزازا
تجمًعا  الثاني،  إصداره  في  اآلن  وهو   ،(Med
أورومتوسطًيا للسينما السياحية، يساهم في تعزيز 
التعاون بين الفاعلين في مجال السياحة، ويشجع 
اإلنتاج  لقطاع  االقتصادية  التنمية  في  االستثمار 
المهرجان  يتيح  المتوسطي.  البصري  السمعي 
للعاملين بالسينما والسياحة االلتقاء بشركاء وإقامة 
أعمال،  اجتماعات  على  قائمة  تعاون  شراكات 
وإرساء الممارسات الجيدة من خالل ورش عمل 
حول السينما السياحية. وفي مهرجان "موفيميد"، 
Mar-( بروفنس –  أعلنت غرفة تجارة مارسيليا

 seille – Provence Chamber of
وشيك  كتيّب  عن  وشركاها   (Commerce

اإلصدار حول الممارسات الجيدة. 

24 يناير )كانون الثاني) 2011
السمعيات والمرئيات

بروكسل: وقع االختيار على عشر شركات إنتاج 
"دوك  التدريبي  البرنامج  في  للمشاركة  مستقلة 
إلى ثالث جلسات  المقّسم   (DOCmed( "ميد
لمدة أسبوع واحد على مدار العام. ونظًرا إلجراء 
للسمعيات  "يوروميد"  برنامج  إطار  في  التنفيذ 
والمرئيات III، الممول من ِقبل االتحاد األوروبي، 
األفالم  منتجي  ميد"  "دوك  برنامج  يستهدف 
في  سيناريوهاتها  وكاتبي  ومخرجيها  الوثائقية 
منطقة جنوب البحر المتوسط. ويجري تنفيذ هذا 
ِقبل جمعية  المحلي من  المستوى  البرنامج على 
)لبنان)   (Beirut DC( سي"  دي  "بيروت 
ودوك  )فرنسا)   (Eurodoc( ويورودوك 
(Doc) في العاصمة التونسية )تونس)، بالتعاون 
مع قناة آرتي فرنسا )Arte France). ويركز 
المشروع على التعاون الدولي في مجال األفالم 
الوثائقية اإلبداعية، فضاًل عن وضع معايير إنتاج 
متطورة، أو التكيّف مع التكنولوجيا األكثر تقدًما. 
http://euromedaudiovisuel.net/2012/p.
aspx?l=en 

26 يناير )كانون الثاني) 2011
االتحاد من أجل المتوسط

أجل  من  لالتحاد  العام  األمين  استقال  برشلونة: 
المتوسط والدبلوماسي األردني أحمد مساعدة من 
منصبه؛ بسبب "تغير الظروف التي على أساسها 

قبل هذا المنصب".

28-29 يناير )كانون الثاني) 2011
الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية 

للجمعية  الثانية  العامة  الدورة  تجمع  أغادير: 
ممثلين  بين  األورومتوسطية  والمحلية  اإلقليمية 
االتحاد  ومؤسسات  المتوسط  أجل  من  لالتحاد 
المحلية  المتوسطية  والهيئات  األوروبي 
واإلقليمية. ويمثل هذا االجتماع فرصًة للزعماء 
على  للتأكيد  للجمعية  واإلقليميين  المحليين 
والتعاون  الحوار  على  الحفاظ  في  مشاركتهم 

التسلسل الزمني

التسلسل الزمني لعملية برشلونة
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يتعلق  فيما  المتوسطية  المنطقة  في  الالمركزي 
واإلقليمية.  واالقتصادية  االجتماعية  بالتنمية 
ويناقش الممثلون أيًضا ثالثة تقارير معّدة في عام 
الجمعية  دورة  رئاسة  في  ويشترك   .2010
"أرليم"  والمحلية  اإلقليمية  األورومتوسطية 
األوروبي  االتحاد  شركاء  يمثالن  رئيسان 
متساوي،  نحو  على  ذاته  األوروبي  واالتحاد 
المحليين  الممثلين  من  متساٍو  عدٍد  من  وتتألف 
االتحاد  في  األعضاء  الدول  من  واإلقليميين 
إلى  باإلضافة  المتوسطية،  والبلدان  األوروبي 

.(CoR( أعضاء من لجنة األقاليم
http://cor.europa.eu/en/activities/ar-
lem/Pages/arlem.aspx

29 يناير )كانون الثاني) 2011
االتحاد األوروبي – مصر

في إعالن مشترك، ناشد كلٌّ من ديفيد كاميرون 
 N.( ساركوزي  ونيكوال   (D. Cameron)
 (A. Merkel( ميركل  وأنجيال   (Sarkozy
الرئيس حسني مبارك لالضطالع بدوره كرئيس 
للبالد في التعامل مع الوضع الراهن بمصر، مع 
تجنب جميع أشكال العنف ضد المحتجين المدنيين 
اإلصالحات  تنفيذ  في  واإلسراع  الشعب،  من 
المنشودة،  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
وضمان أنها تتالقى مع تطلعات الشعب المصري. 
البيان  في  المشاركون  حثَّ  متصل،  سياق  وفي 
الرئيس المصري على الدخول في عملية تحول، 
انتخابات نزيهة وتشكيل حكومة  تتضمن إجراء 
شاملة لجميع أطياف الشعب ككل وممثلة له، مع 
والحريات  اإلنسان  لحقوق  الدائم  االحترام 

األساسية.

)شباط)  فبراير  الثاني) – 4  )كانون  يناير   31
2011

الحماية المدنية الُمجزأة:
الحماية  في  خبيًرا  ثالثين  من  يقرب  ما  التقى 
للتدريب  الكوارث  لحاالت  واالستجابة  المدنية 
على طرق وأدوات اإلدارة المبكرة واالستباقية 
ومصر  الجزائر  المشاركون  ويمثل  للطوارئ. 
وإسرائيل واألردن ولبنان والمغرب واألراضي 
الورشة  هذه  وتعد  وتونس.  المحتلة  الفلسطينية 
التدريبية جزًءا من برنامج الوقاية من الكوارث 
الطبيعية والكوارث الناتجة عن النشاط البشري 
 ،(PPRD South( واالستعداد واالستجابة لها
وتخضع إلدارة اتحاد هيئات الحماية المدنية في 
إيطاليا وفرنسا والجزائر ومصر، ومكتب األمم 
.(UNISDR( المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
www.euromedcp.eu/

31 يناير )كانون الثاني) 2011
(ALF) مؤسسة آنا ليند

اإلسكندرية: أعلنت مؤسسة آنا ليند تعليق أنشطتها 
إلى  باإلضافة  باإلسكندرية،  الرئيسي  في مقرها 
إجالء عدد من موظفيها لدواعي أمنية، والستمرار 
االتصال مع الشبكات الوطنية. في الواقع، الوضع 

في مصر دفع مكتبة اإلسكندرية بالفعل إلى إغالق 
أبوابها، باإلضافة إلى المعهد السويدي الذي تقع 
ليند  آنا  مؤسسة  تعتبر  المؤسسة.  مكاتب  فيه 
المؤسسة األولى التي اشترك في إنشائها وتمويلها 
ويُناط  األورومتوسطية.  الشراكة  أعضاء  جميع 
شأنها  من  التي  المشاريع  تنفيذ  المؤسسة  بهذه 
بين  والتقارب  الثقافات،  بين  الحوار  تعزيز 
الثقافة  مجاالت  في  اإلقليمي  والتعاون  الشعوب 
والعلوم والتعليم وحقوق اإلنسان وتمكين المرأة. 
استأنفت مؤسسة آنا ليند نشاطها في األسبوع الذي 

بدأ من 7 فبراير )شباط) 2011. 
www.euromedalex.org/

فبراير )شباط(

1-2 فبراير )شباط) 2011
األمن البحري

جنوة: التقت السلطات البحرية للبلدان المتوسطية 
لمشروع  الثاني  السنوي  أثناء االجتماع  الشريكة 
البحرية  للسالمة  "سيفميد" )2) األورومتوسطي 
 .(Euro-Mediterranean SafeMed II)
بتنظيم  ُعقد  الذي  االجتماع،  من  الهدف  وكان 
مشترك من جانب المفوضية األوروبية والمركز 
اإلقليمي لالستجابة لطوارئ التلوث البحري في 
البحر األبيض المتوسط )REMPEC)، وحرس 
االجتماع،  يستضيف  الذي  اإليطالية  السواحل 
مشروع  بموجب  البحرية  للسلطات  السماح 
"سيفميد" وفي الدول األعضاء باالتحاد األوروبي 
إلى  باإلضافة  والمواقف،  النظر  وجهات  بتبادل 
تعترض  التي  للمشكالت  كافية  استجابة  تطوير 
والمرافق  السفن  ألمن  الدولية  المدونة  تطبيق 

المرفئية. 
www.safemedproject.org/

3 شباط )فبراير) 2011
الصحة

لوكسمبورغ (Luxembourg): رّكز االجتماع 
األول للجنة التوجيهية لمشروع "إيبيساوث بالس" 
 EpiSouth Plus( العامة  الصحة  ألمن 
لتحسين  المصمم  األورومتوسطي،   (Project
االستعداد لمواجهة المخاطر الصحية المشتركة، 
من  الجديدة  للمرحلة  عمل  خطة  صياغة  على 
أنشطة شبكة EpiSouth التي جرى اعتمادها 

وانطالقها في أكتوبر )تشرين األول) 
عام 2010. ويهدف المشروع إلى زيادة أمن الصحة 
العامة في إقليم المتوسط وجنوب شرق أوروبا عن 
طريق تعزيز االستعداد لمواجهة المخاطر الصحية 

المشتركة ومخاطر األمن البيولوجي. 
www.episouthnetwork.org/

3 شباط )فبراير) 2011
االتحاد األوروبي – مصر

للشؤون  السامي  الممثل  ناشدت  بروكسل: 
أشتون،  كاثرين  األوروبي،  باالتحاد  الخارجية 

حماية  بضمان  سليمان،  عمر  الرئيس،  نائب 
والحريات  اإلنسان  حقوق  واحترام  المحتجين 
بعد  المناشدة  هذه  وجاءت  عام.  بوجه  األساسية 
الممثل  فيه  عبرت  المسؤولَْين،  بين  جمع  لقاء 
العنف  تجاه  الرئيس  لنائب  قلقها  عن  السامي 
الممارس ضد المحتجين السلميين، كما وصفت 
لها  يتعرض  التي  واالعتداءات  التهديدات 
الصحفيون بأنها "غير مقبولة تماًما". ومنذ اندالع 
وخوسيه  أشتون  من  كلٌّ  أظهر  االحتجاجات، 
مانويل باروسو )J. M. Barroso)، إلى جانب 
االتحاد األوروبي، دعًما خاًصا لمصر، وقد دعوا 
لتسوية "الخالفات" على نحو  إلى إجراء حوار 

سلمي.

3 شباط )فبراير) 2011
االتحاد األوروبي – تونس

الخارجية  وزير  مع  اجتماع  عقب  بروكسل: 
األوروبي  االتحاد  أكد  ونيس،  أحمد  التونسي، 
مجدًدا على دعمه الكامل للبالد خالل انتقالها إلى 
الديمقراطية. وفي الوقت ذاته، صرحت كاثرين 
أشتون أنها منبهرة بمقدار العمل الُمنجز في وقت 
قليل للغاية من ِقبل السلطات التونسية، وكررت 
رغبة االتحاد األوروبي في رؤية أعمال تصاحب 
األقوال. وأتاح هذا االجتماع للقادة الفرصًة لبدء 
أن  المقرر  من  التي  المعونة  حول  المحادثات 
القريب  المدى  على  األوروبي  االتحاد  يقدمها 
والبعيد على المستويات االقتصادية واالجتماعية 

للبالد التي تخوض المرحلة االنتقالية. 

4 شباط )فبراير) 2011
االتحاد األوروبي – مصر

بروكسل: أدان مسؤولو المجلس األوروبي، في 
بيان شديد اللهجة، العنف والتحريض عليه على 
المواطنين  حق  على  وأكدوا  المصرية،  الساحة 
واجب  على  وكذلك  بحرية،  التظاهر  في  كافة 
وحثَّ  الحق.  هذا  حماية  في  المعنية  السلطات 
على  المصرية  اإلدارة  األوروبي  المجلس 
الحوار،  الشعب عن طريق  لتطلعات  االستجابة 
ال القمع. كما أكد االتحاد األوروبي على عزمه 
في  المنخرطة  للدول  الكامل  دعمه  تقديم  على 
المجلس  ودعا  الديمقراطي،  التحول  عمليات 
األوروبي كاثرين أشتون لوضع تدابير أوروبية 
الديمقراطي،  التحول  مسارات  لدعم  محددة 
األوروبية  الجوار  سياسة  عبر  وخصوًصا 
 .(UfM( واالتحاد من أجل المتوسط (ENP)
www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_data/docs/pressdata/en/ec 
/119143.pdf 

4 شباط )فبراير) 2011
االتحاد األوروبي – الجزائر

األوروبي،  البرلمان  رئيس  رحب  بروكسل: 
الرئيس  بقرار   (J. Buzek( بوزيك  جيرزي 
الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الخاص برفع حالة 
الطوارئ في الجزائر. وفّسر بوزيك هذا القرار 
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الشعب  تطلعات  لوضع  أولى  خطوة  أنه  على 
الجزائري في االعتبار، كما ذكر أنه من المتوقع 
حدوث خالف بين الشعب والحكومة، ولكن الدولة 
عن  التعبير  في  المواطنين  لحق  الضامن  هي 

آرائهم بحرية. 

7-8 فبراير )شباط) 2011
االتحاد األوروبي – المغرب

الرباط: خالل زيارته إلى المغرب، التقى مفوض 
االتحاد األوروبي لشؤون التوسع وسياسة الجوار 
برئيس   ،(Š. Füle( فول  ستيفان  األوروبية، 
الخارجية  الشؤون  ووزراء  المغربي  الوزراء 
السمكية،  والثروة  والزراعة  والمالية  واالقتصاد 
المستوى  رفيعي  آخرين  ممثلين  إلى  باإلضافة 
للحكومة المغربية. وكان الهدف من الزيارة التأكيد 
على دعم االتحاد األوروبي لإلصالحات السياسية 
وتطورها  البالد،  في  الجارية  واالجتماعية 
الزيارة مهمة؛ حيث ذكر  المستمر. وكانت هذه 
فول أنه: "بتخصيص ما يقرب من 200 مليون 
يورو سنوًيا، يصبح المغرب المستِقبل األساسي 
للتمويل من ِقبل االتحاد األوروبي عبر اشتراكه 

في سياسة الجوار األوروبية".

17 شباط )فبراير) 2011
النقل

"الحوكمة  بعنوان  ندوة  استهدفت  مارسيليا: 
 MedGovernance( "المتوسطية لقطاع النقل
سياسة  استعراض   (Transport Seminar
المتوسط.  األبيض  البحر  لمنقطة  متكاملة  نقل 
وتألف مشروع التعاون اإلقليمي، الذي انطلق عام 
2009 من ستة أقاليم شريكة مع مراكز بحثية 
مختلفة، وكان الهدف منها وضع توصيات سياسية 
لبناء المنطقة المتوسطية مع مراعاة دور الفاعلين 
برز  الصدد،  هذا  وفي  ومشاركتهم.  اإلقليميين 
 ،(TMN-T( المتوسطية  النقل  شبكة  مصطلح 
موانئ  على  يتعين  أنه  على  المشاركون  ووافق 
تنفيذ  طنجة،  ميناء  باستثناء  المتوسط،  جنوب 
التدابير اللوجستية من أجل تطوير وسائل النقل 

بخالف الطرق.

19-20 فبراير )شباط) 2011
التنمية المحلية 

الِهرمل: يشترك في تنظيم اجتماع إطالق مشروع 
عمليات  في  والشباب  المرأة  مشاركة  "تعزيز 
التنمية المحلية"، ضمن برنامج التعاون في التنمية 
المحلية والحوار )CIUDAD) كلٌّ من مجلس 
ورابطة  روما  ومقاطعة  )لبنان)،  الهرمل  مدينة 
اتحاد العمل النسائي )طنجة). وفي هذا االجتماع، 
واتفاقية  والميزانية  العمل  خطة  تحديد  جرى 
الشراكة من ِقبل الجهات المنظمة، ووفد االتحاد 
األوروبي المبعوث إلى لبنان باستخدام آلية دعم 
برنامج التعاون في التنمية المحلية والحوار. ومن 
المقرر أن تُنّفذ هذه المبادرة في لبنان والمغرب 
الحضرية  التنمية  في  التعاون  برنامج  إطار  في 
األوروبي  الجهاز  جانب  من  الممول  والحوار 

للجوار والشراكة )15 بلدا يشاركون في البرنامج 
ضمن سياسة الجوار األوروبية). 

22-24 فبراير )شباط) 2011
الشباب

عّمان: في االجتماع المخصص النطالقه، ركز 
 Euromed(  4 للشباب"  "يوروميد  برنامج 
بين  مشتركة  رؤية  تنفيذ  على   (Youth IV
الشباب  وحدات  الحاضرين:  المختلفين  الفاعلين 
إلى  األوروبية  والمفوضية  األورومتوسطية 
الهدف من  االتحاد األوروبي. كان  جانب وفود 
تقديم استراتيجية اتصال، وتحديد  هذا االجتماع 
الشباب  وحدات  بين  االتصال  لقنوات  بنية 
الفاعلة.  الجهات  من  وغيرها  األورومتوسطية 
وقدم البرنامج في مجمله دعًما للمبادرات المحلية 
المخصصة لتشجيع التعاون المتبادل والتضامن 

بين الشباب في المنطقة األورومتوسطية. 
www.euromedyouth.net

25-26 فبراير )شباط) 2011
المدن

األوروبية  للمدن  الثاني  المنتدى  انعقد  مالقة: 
والحوكمة  الذاتي  الحكم  مسألة  لمناقشة  العربية 
المستدامة،  للتنمية  الحضرية  واإلدارة  المحلية 
والمسائل ذات الصلة بالتراث والثقافة والسياحة. 
جرى تنظيم المنتدى على نحو مشترك من ِقبل 
ومؤتمر  اإلسبانية،   (Málaga( مالقة  مدينة 
المحلية واإلقليمية في مجلس أوروبا،  السلطات 
واللجنة  األوروبية،  واألٌقاليم  البلديات  ومجلس 
الدائمة للشراكة األورومتوسطية للسلطات المحلية 
واإلقليمية ومنظمة المدن العربية. يتناول المنتدى 
المؤلف من خمس جلسات موضوعية التعاون بين 
المحلية،  والحوكمة  والعربية،  األوروبية  المدن 
المستدامة والخدمات  للتنمية  الحضرية  واإلدارة 
الثقافة والتراث والسياحة  إلى  البلدية، باإلضافة 

واآلليات المالية. 
www.coppem.org/default.asp?p=267

مارس )آذار(

1 مارس )آذار) 2011
الهجرة

التابعة  المدنية  الحريات  بروكسل: طالبت لجنة 
باالتحاد  األعضاء  الدول  األوروبي  للبرلمان 
"حزمة  في  العمل  وتيرة  بتسريع  األوروبي 
اللجوء السياسي"، وتكرار اإلشارة إلى الطبيعة 
المالزمة للتضامن مع السماح للمهاجرين بإعادة 

التوطين.

3 مارس )آذار) 2011
االتحاد األوروبي

بروكسل: في أعقاب الزيارة التي قام بها مفوض 
للشؤون  المجري  المساعدات اإلنسانية والوزير 
لالتحاد  المجر  رئاسة  بموجب  األوروبية 

مليون   30 قدرها  معونة  صت  ُخصِّ األوروبي، 
يورو استجابًة لألزمة اإلنسانية الليبية عبر حزمة 
ثالثة عشر  مبلغ  إلى  لتُضاف  مساعدات طارئة 

مليون يورو، والذي ُصِرف بالفعل. 

3 و4 مارس )آذار) 2011
االتحاد من أجل المتوسط

روما: في الدورة السابعة للجمعية البرلمانية التابعة 
لالتحاد من أجل المتوسط، أرسل أعضاء البرلمان 
األوروبي وأعضاء برلمانات البلدان المتوسطية 
رسالة دعم مشتركة إلى حركات النضال من أجل 
الديمقراطية في منطقة جنوب البحر المتوسط، مع 
إدانة العنف المماَرس من ِقبل نظام القذافي. وبهذه 
المناسبة، ُطِرح مشروع للمناقشة من أجل إنشاء 
مخصص  أورومتوسطي  استثماري  مصرف 
للمساهمة المالية في عمليات التحول الديمقراطي 
لمواجهة  الدولية  المعونة  زيادة  إلى  الدعوة  مع 
األزمة اإلنسانية في ليبيا. وأثناء الدورة، ُعيّن لينو 
كارداريلي )L. Cardarelli) أميًنا عاًما مؤقًتا 

لالتحاد من أجل المتوسط.

8 مارس )آذار) 2011
المرأة

العالمي  لليوم  المئوية  الذكرى  في  بروكسل: 
لالتحاد  المستوى  رفيعو  ممثلون  التقى  للمرأة، 
الالتي  للنساء  تقديرهم  لإلعراب عن  األوروبي 
اضطلعن بدور رئيسي في األحداث األخيرة التي 
تجتاح بلدان جنوب المتوسط، وإبراز أهمية دور 
الثورات  أفرزته  الذي  الجديد  النظام  في  المرأة 
المستمرة في شمال أفريقيا. وفي هذه المناسبة، 
ذكر عدٌد من الزعماء األوروبيين أهمية احترام 
حقوق المرأة في جميع عمليات التحول والتنمية. 

8-9 مارس )آذار) 2011
الحماية المدنية

كامبيدوليو  قصر  في  منتدى  ُعِقد  روما: 
(Campidoglio) استناًدا إلى النتائج متوسطة 
-2005 (Hyogo( "المدى إلطار عمل "هيوغو
2015 في المنطقة المتوسطية )مخصص لتحسين 
المحتملة  الكوارث  لمواجهة  البلدان  استعداد 
الطبيعية أو الناجمة عن النشاط البشري). وفوق 
كل ذلك، قدم هذا المنتدى فرصًة لمختلف الفاعلين 
المشاركين لتقييم اإلسهام في برنامج "الوقاية من 
البشري  النشاط  عن  الناتجة  الطبيعية  الكوارث 
 PPRD( "لها – جنوب واالستعداد واالستجابة 

South) في إطار عمل "هيوغو". 

11 مارس )آذار) 2011
االتحاد األوروبي – الربيع العربي

بروكسل: في اجتماع طارئ للمجلس األوروبي 
تطور  مع  األوروبي  االتحاد  توجيهات  لتحديد 
المجلس  سعى  المتوسطية،  البلدان  في  الثورات 
لتحديد األولويات المتعلقة بالسياسات واإلجراءات 
لجميع  الداعمة  األوروبي  لالتحاد  المستقبلية 
التحول  إجراء  سبيل  في  المتخذة  التدابير 
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الديمقراطي والتغيير السلمي. عالوة على ذلك، 
في  الدستوري  اإلصالح  بمبادرة  المجلس  أشاد 
المغرب، واالنتخابات المعلنة في التحول الجاري 
بكل من تونس ومصر. كما أكد المجلس األوروبي 
على أهمية دور المفوضية األوروبية في صياغة 
االتحاد  بين  المتوسطي  للشباب  التعاون  تدابير 
األوروبي ودول جنوب المتوسط، باإلضافة إلى 

توفير تمويالت إضافية. 

14-15 مارس )آذار) 2011
التخطيط الحضري

برشلونة: استهدف المؤتمر المعني باستراتيجيات 
التنمية الحضرية في المنطقة المتوسطية توجيه 
الفاعلين المختلفين بالمنطقة المتوسطية نحو نهج 
للتنمية الحضرية في المنطقة.  مشترك لرؤيتهم 
وكان الحاضرون في هذا المؤتمر هم ُعَمد المدن 
والجنوبي  الشمالي  الشاطئين  على  الواقعة 
من  خبراء  إلى  باإلضافة  المتوسطية،  للمنطقة 
اإلعالن  ويؤكد  والمالية.  الدولية  المنظمات 
صياغة  في  المواطنين  إشراك  على  النهائي 
في  البيئي  العامل  ووضع  الحضرية،  السياسة 
وتجنبها،  المخاطر  إدارة  سياسة  في  االعتبار 
وزيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص. 
ومن المتفق عليه مشاركة الخبرات بين المدن، 
وإنشاء ديناميكية تعاون ثالثي )الشمال – الجنوب 

– الجنوب).
www.commed-cglu.org/spip.php? 
article582

15 مارس )آذار) 2011
االتصال

للبريد  األورومتوسطية  المجموعة  تعد  مالطة: 
الجديدة  المنظمة  بمثابة   (Euromed PC)
المسؤولة عن تنفيذ مشروعات التبادل والتعاون 
بين الشبكات البريدية الوطنية األربعة عشر في 
المجموعة  هذه  وظهرت  المتوسطية.  المنطقة 
البريدية َعِقب مبادرة عام 2007 المطروحة من 
زيادة  بهدف   (Groupe La Poste( جانب 
التعاون المتوسطي متعدد األطراف؛ ما نتج عنه 
حيث  روما،  في  العام  التأسيسي  االجتماع  عقد 
إليه  وأُسندت  الجديد،  الدائم  الهيكل  هذا  تأسس 
للمجموعة  المشتركة  المصالح  تعزيز  مهمة 
المختلفة،  الدولية  المنظمات  لدى  عنها  والدفاع 
التكامل  باإلضافة إلى تطوير مستوى أعلى من 
نقل  طريق  عن  اإلقليمية  البريدية  الشبكات  بين 

الخبرة الفنية والتقنيات ومشاركة التكاليف. 

16 مارس )آذار) 2011
االستثمار

لمبادرة  الثالث  العام  االجتماع  جاء  برشلونة: 
االستثمار المتوسطي بمثابة فرصة لطرح تدابير 
واقعية لجذب االستثمارات األجنبية طويلة األجل 
إلى المنطقة المتوسطية. وتجمع هذه المبادرة بين 
ما يقرب من ثالثين مستثمًرا من القطاعين العام 
والخاص من شمال المنطقة المتوسطية وجنوبها 

وشرقها، ناهيك عن المؤسسات التعاونية واإلنمائية 
متعددة األطراف. وبهذه التدابير المطروحة تنتهي 
دورة التفكير التي بدأت عام 2009 بهدف تأمين 
القانوني،  اإلطار  مواءمة  طريق  عن  االستثمار 
واالهتمام برأس المال البشري واإلجراءات المالية 

المعززة لالستثمار في المنطقة المتوسطية.
 www.2im.coop/spip.php?article33 

22 مارس )آذار) 2011
األمن البحري

وبنك  األوروبي  المجلس  أطلق  بروكسل: 
الدولية  البحرية  والمنظمة  األوروبي  االستثمار 
(IMO) دراسة حول التعاون في المنطقة البحرية 
في إطار آلية االستثمار والشراكة األورومتوسطية 
البحري  القطاع  تعزيز  أجل  ومن   .(FEMIP)
على  الدراسة  تركز  المتوسطية،  المنطقة  في 
الجوانب االجتماعية، والمراقبة واألمن البحريين، 

واالستثمار في البنى األساسية البحرية. 

25 مارس )آذار) 2011
الهجرة

بروكسل: أطلق االتحاد األوروبي، عبر الوكالة 
األوروبية إلدارة التعاون العملياتي على الحدود 
عملية   ،(Frontex( "فرونتكس"  الخارجية 
أجل  من   (Operation Hermes( هيرمس 
تدفقات  إدارة  في  اإليطالية  السلطات  مساعدة 
المهاجرين من شمال أفريقيا، خاصًة من تونس، 
إلى جزيرة المبيدوسا. ونُفِّذت هذه العملية بطلب 
تعاون  طريق  عن  اإليطالية  السلطات  من 
المؤسسات المشار إليه آنًفا مع السلطات التونسية، 
)بحلول  إضافية  أشهر  لخمسة  مدُّها  جرى  وقد 
نهاية أغسطس/آب). كما قد جرى أيًضا توسيع 
يُولى  أنه  إلى  اإلشارة  تجدر  الجغرافي.  نطاقها 
األفراد المحتاجين لحماية دولية اهتماًما خاًصا. 
www.frontex.europa.eu/

أبريل )نيسان(

14 أبريل )نيسان) 2011
الهجرة

والشؤون  العدل  وزراء  دعا  بعدما  بروكسل: 
الداخلية األوروبيون المجتمعون في لوكسمبورغ 
إلى التضامن والتعاون فيما يتعلق بالهجرة، وأخذ 
ضغط المهاجرين القادمين من البلدان المتوسطية 
أهمية  على  وتأكيدهم  االعتبار،  بعين  الجنوبية 
التدابير الطويلة المدى، ناشدت اللجنة االقتصادية 
واالجتماعية األوروبية )EESC) الدول المعنية 
بأن تتحلى بروح التضامن في بحثها عن حلول 

للقضايا ذات الصلة بتدفقات الهجرة هذه. 

27-30 أبريل )نيسان) 2011
األدب 

اإلسكندرية: نّظم المعهد الثقافي الفرنسي بمصر 
تحت  الثاني  األدب  منتدى  اإلسكندرية  ومكتبة 

عنوان "Écrire la Méditerranée" بدعم 
من مؤسسة آنا ليند والمركز المتوسطي لآلداب 
 Centre méditerranéen de )
littérature). ويهدف المنتدى إلى تنظيم لقاء 
بين ما يقرب من عشرين كاتًبا ومثقًفا من مصر 
الفرصة  المتوسطية إلتاحة  المنطقة  بلدان  وبقية 
لهم للتحدث عن التغيرات األخيرة التي اعترت 
على  يتعين  التي  الجديدة  والتحديات  المنطقة، 
أجل  من  مواجهتها  الجنوبية  المتوسطية  البلدان 
منصة  وتناولت  بها.  الجذري  التغيير  إحداث 
 literature لـ الجديدة  األشكال  هذه  النقاش 
الملتزم سياسًيا، وبزوغ  أو األدب   engagée

إحساس جديد بالهوية.
www.euromedalex.org/sites/default/
files/FR_0.pdf

مايو )أيار(

5 مايو )أيار) 2011
المرأة

بروكسل: ُعِقدت دورة إعالمية في بروكسل. تم 
إعداد المبادرة، التي اشترك في تنظيمها برنامج 
تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في المنطقة 
األورومتوسطية )EGEP)، ومؤسسة التدريب 
حول  المعلومات  لتوفير   (ETF( األوروبية 
المرأة  بين  والمساواة  المرأة  حقوق  تطوير 
مت في إطار  والرجل. وتهدف المبادرة التي نُظِّ
سياسة الجوار األوروبية إلى تحسين المساواة بين 
السياسية  المستويات  على  والرجل  المرأة 
والمؤسساتية والقانونية كما ُطِرح في االجتماع 
تعزيز القدرة االقتصادية للمرأة والمشاركة الفعالة 
بين  المساواة  تعزيز  في  الدين  رجل  وكبار 

الجنسين.
www.euromedgenderequality.org/in-
dex.php?langue=en

11 مايو )أيار) 2011
االتحاد األوروبي – الربيع العربي

البرلمان  أمام  ألقته  الذي  خطابها  في  بروكسل: 
األوروبي، اقترحت كاثرين أشتون ثالث طرق 
عمليات  لدعم  تطبيقها  األوروبي  لالتحاد  ينبغي 
التحول في البلدان المتوسطية الجنوبية. وتتضمن 
هذه الطرق المقترحة تعزيز حرية تنقل الشباب 
واألعمال، وتسهيل تنمية أسواق هذه البلدان مع 
وعلى  لها.  الموارد  وتوفير  األوروبية،  االتحاد 
الربيع  ثورات  أن  أشتون  نفسه، ذكرت  المنوال 
العربي حدٌث تاريخي ال يمكن لالتحاد األوروبي 

أن يتخلف عنه. 

11-12 مايو )أيار) 2011
األعمال

المؤتمر  في  الصناعة  وزراء  التقى  مالطة: 
التعاون  حول  الثامن  األورومتوسطي  الوزاري 
المتوسط  أجل  من  االتحاد  إطار  في  الدولي. 
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وسياسة الجوار األوروبية، جرت المناقشات حول 
اعتماد برنامج العمل 2011-2012 الموضوع 
من ِقبل مجموعة العمل المعنية بالتعاون الصناعي 
وزراء  وافق  النهاية،  وفي  األورومتوسطي. 
الصناعة الحاضرون على مواصلة تنفيذ الميثاق 
النتائج  تقييم  مع  لألعمال،  األورومتوسطي 
المتوسطية،  المنطقة  في  االستثمارات  وتشجيع 
وتسهيل تجارة المنتجات الصناعية واالبتكار ونقل 
التكنولوجيا وتسويقها، وتنمية المشاريع المستدامة 

وكفاءة استخدام الطاقة. 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
international/files/201112--11-05-
conclusions-from-meeting_en.pdf

24-28 مايو )أيار) 2011
التراث

العاصمة التونسية: يُعد مشروع التراث المشترك 
 4 األورومتوسطي  التراث  برنامج  من  جزًءا 
م الدورة  (Euromed Heritage 4)، وقد نظَّ
التدريبية السابعة المعنية بالتجديد والترميم. وكان 
المستقبل  شباب  تدريب  الدورة  هذه  من  الهدف 
والتراث  العمارة  مجال  في  المتخصصين 
في  والسياحة  والتعليم  الحضري  والتخطيط 
المغرب وأوروبا وفلسطين. وجرى التدريب عن 
طريق المؤتمرات والمناقشات والمعارض التي 
تركز في األساس على تراث القرن العشرين في 

"المدينة العتيقة" بتونس العاصمة. 
www.mutualheritage.net/

25 مايو )أيار) 2011
سياسة الجوار

أطلقا  فول  وستيفان  أشتون  كاثرين  بروكسل: 
األوروبية  الجوار  لسياسة  جديدة  استراتيجية 
لتعزيز أواصر العالقات بين االتحاد األوروبي 
ع البنك األوروبي  وجيرانه. وفي الوقت ذاته، وسِّ
إلعادة اإلعمار والتنمية )EBRD) نطاق واليته 
المنطقة  جنوب  في  أخرى  بلدان  لتشمل 
األوروبي  االستثمار  بنك  زاد  كما  المتوسطية، 
لكل  مخصصة  سياسة  وضع  عقب  المساعدات 
بلد على حدة. وتأسست هذه السياسة الجديدة في 
والرفاهية  الديمقراطية  أجل  من  الشراكة  إطار 
المشتركة مع المنطقة المتوسطية الجنوبية التي 
 .2011 )آذار)  مارس  في  اعتمادها  جرى 
ونشرت المفوضية األوروبية أيًضا تقارير متعلقة 
بالتقدم المحرز في خطط العمل لسياسة الجوار 

األوروبية.
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/
com_11_303_en.pdf

30 مايو )أيار) 2011
(SMEs) المشاريع الصغيرة والمتوسطة

كان  الذي  المؤتمر  تأجيل  عقب  البيضاء:  الدار 
من المقرر عقده في 3 مارس )آذار) 2011 في 
المؤتمر  المغرب  استضاف  التونسية،  العاصمة 
التاسع آللية االستثمار والشراكة األورومتوسطية 

(FEMIP) تحت عنوان: "تحديات البنية التحتية 
القطاعين  بين  الشراكات  إمكانات  المتوسطية: 
العام والخاص". واشترك في تنظيم هذا المؤتمر 
االستثمار  وبنك  المغربية  االقتصاد  وزارة 
والصناعة  التجارة  غرف  وجمعية  األوروبي 
منه  الهدف  وكان   ،(ASCAME( المتوسطية 
التعريف بالمشاريع األخيرة والحالية القائمة على 
الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع 
من  االستفادة  على  الشريكة  المتوسطية  البلدان 
والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكات 
للتحديث،  محركة  قوة  باعتبارها   (PPPs)
إلى  المستندة  المشتركة  األعمال  ومتابعة 
في  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكات 
في  المؤتمر  هذا  وركز  المتوسطية.  المنطقة 
األساس على الخبرة المكتسبة من الشراكة بين 
القانوني  واإلطار  والخاص،  العام  القطاعين 
للمشاريع القائمة على الشراكة، وتحسين جاذبية 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 
www.eib.org/attachments/med/femip-
conference-in-casablanca-conclu-
sions-en.pdf 

يونيو )حزيران(

15 يونيو )حزيران) 2011
االتحاد األوروبي

بروكسل: في اجتماع المائدة المستديرة الذي نظمه 
أعضاء البرلمان األوروبي )Euro MPs)، أكد 
للديمقراطية  الرئيسية  األهمية  ستيفان فول على 
باعتبارها وسيلة للوصول إلى االستقرار في دول 
جنوب البحر المتوسط. وفيما يتعلق باستراتيجية 
سياسة الجوار األوروبية الجديدة، أكد على تأسيس 
ديمقراطية صلبة مستدامة، وعرض اإلرشادات 
كما  األوروبية،  للقيم  وفًقا  المنشود  للمشروع 
البالد  م  تقدُّ سيقيّم  األوروبي  االتحاد  أن  صرح 
استناًدا إلى هذه المعايير، إلى جانب قيم المساواة 

وعدم التمييز.

15-16 يونيو )حزيران) 2011
التجارة الحرة

الخامسة  الجولة  تُعقد  أن  المقرر  من  بروكسل: 
من المفاوضات بين االتحاد األوروبي والجزائر 
حول إلغاء التعريفة الجمركية، فور انتهاء الجولة 
الرابعة التي ُعقدت خالل يومي 30 و31 مايو 
وحاول  الجزائرية.  بالعاصمة   2011 )أيار) 
حل  الرابعة  الجولة  في  المجتمعون  األطراف 
الخالفات الناشبة بينهم فيما يتعلق بقائمة المنتجات 
اإللغاء.  لعملية  الخاضعة  والصناعية  الزراعية 
األطراف  فيناقش  الخامسة،  الجولة  في  أما 
التعريفة  إللغاء  النهائية  المواعيد  المعنيون 
الجمركية من أجل إتاحة هامش أكبر لالستعداد 
المنافسة  ستواجه  التي  الجزائرية  للشركات 
لمنطقة  النهائي  اإلنشاء  عن  الناتجة  األوروبية 
طلب  حظي  الصدد،  هذا  وفي  الحرة.  التجارة 

الجزائر بتأجيل الموعد النهائي من 2017 إلى 
2020 بالقبول من جانب االتحاد االوروبي في 

الجولة الخامسة. 

20 يونيو )حزيران) 2011
االتحاد األوروبي – الربيع العربي

األوروبية  المفوضية  أطلقت  لوكسمبورغ: 
وكاثرين أشتون سلسلة هامة من اإلجراءات لدعم 
عمليات التحول في دول جنوب البحر المتوسط، 
الديمقراطية  أجل  من  "الشراكة  إطار  في  وذلك 
المتوسط"  جنوب  مع  المشترك  واالزدهار 
االجتماع  أعمال  بؤرة  المشروع  هذا  ويتصدر 
دعمه  أعلن  الذي  األوروبي  للمجلس  الطارئ 
األوروبي  االتحاد  مجلس  إلى  وأسند  للشراكة، 
في  الواردة  المختلفة  االقتراحات  تحليل  مهمة 
المشروع. وفي نتائج هذا االجتماع حول سياسة 
الجوار األوروبية، شّجع مجلس االتحاد األوروبي 
مبادرة الشراكة المشار إليها، ودعا القادة القائمين 
على هذا المشروع بضمان تنفيذه واستمراريته.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriS-
erv.do?uri=COM:2011:0200:FIN:en:PDF

21 يونيو )حزيران) 2011
التجارة الحرة

بروكسل: دعم مجلس االتحاد األوروبي تطوير 
والشاملة  العميقة  الحرة  التجارة  اتفاقيات 
وشمال  األوروبي  االتحاد  بين   (DCFTAs)
لمنطقة  عمل  مجموعة  بإقامة  ورّحب  أفريقيا، 
جنوب المتوسط، مخصصة لإلسهام بدعم دولي 
بالمنطقة  الديمقراطي  التحول  في  مترابط 
الخارجية  الشؤون  وزراء  بيّن  كما  المتوسطية. 
التحسين إلتاحة فرص  إلى  الحاجة  األوروبيون 
عبر  نتائج  لتحقيق  الموّجه  اإلقليمي  التعاون 

مشاريع فعلية. 

23 يونيو )حزيران) 2011
المرأة

أجل  من  لالتحاد  المؤقت  العام  األمين  أبدى 
للمؤسسة  دعمه  كارداريلي  لينو  المتوسط، 
وتسعى  حديًثا.  أُنشئت  التي  للمرأة  المتوسطية 
من  أكبر  قدر  تحقيق  في  اإلسهام  إلى  المؤسسة 
المساواة بين الرجل والمرأة، وتعزيز دورهما في 
المجتمع. وعند افتتاح المؤسسة، ذكر األمين العام 
الشؤون  ونائب  المتوسط،  أجل  من  لالتحاد 
في  المرأة  مشاركة  أن  والمدنية  االجتماعية 
المجتمع مرتبطة بمستوى التنمية في البالد. جاء 
تعزيز  برنامج  من  كجزء  المبادرة  هذه  إطالق 
المنطقة  في  والمرأة  الرجل  بين  المساواة 
لالتحاد  التابع   (EGEP( األورومتوسطية 

األوروبي.

24 يونيو )حزيران) 2011
الهجرة

المفوضية  تبنت  )أيار)،  مايو  في  بروكسل: 
األوروبية سلسلة من اإلجراءات المعدة لتحسين 
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القادمة من منطقة جنوب  إدارة تدفقات الهجرة 
وكان  العربي.  الربيع  عن  والناجمة  المتوسط 
ضوابط  تخفيف  اإلجراءات  هذه  من  الهدف 
الشراكات  وتعزيز  التأشيرات،  على  الحصول 
تشريعات  ووضع  التنقل،  بحرية  الخاصة 
مشتركة معنية بحاالت اللجوء لالتحاد األوروبي. 
الدول  األوروبية  المفوضية  رئيس  دعا  كما 
جيرانها  مع  التضامن  إلعالن  األعضاء 
اقتراح  األوروبيون  الزعماء  وتبنى  الجنوبيين. 
المفوضية األوروبية ببدء الحوار حول الهجرة 
سياسة  في  الشريكة  الدول  مع  واألمن  والتنقل 

الجوار األوروبية. 

27-29 يونيو )حزيران) 2011
المرأة

إلزالة  تدريبية  عمل  ورشة  ُعِقدت  بروكسل: 
في  المرأة  صورة  وتحسين  النمطية،  القوالب 
وسائل اإلعالم بالمنطقة األورومتوسطية كجزء 
المساواة بين الرجل والمرأة  من برنامج تعزيز 
الدورة  وتعد  األورومتوسطية.  المنطقة  في 
"المرأة  دليل  تستخدم  دورة  أول  هذه  التدريبية 
ووسائل اإلعالم في المنطقة المتوسطية"، الذي 
الرجل  بين  المساواة  تعزيز  برنامج  أصدره 
المنطقة األورومتوسطية. وفي هذه  والمرأة في 
الصحفيين  بتعريف  الخبراء  يقوم  الورشة، 
ويعرضون  المرأة،  بحقوق  المتعلقة  بالقضايا 
عليهم األدوات المخصصة لتحليل صورة المرأة 

في وسائل اإلعالم. 

يوليو )تموز(

4 يوليو )تموز) 2011
مشروع الحوكمة في البحر المتوسط 

 (MedGovernance)
نُِشرت ورقة السياسات النهائية لمشروع الحوكمة 
في البحر المتوسط. وتتضمن هذه الورقة النتائج 
والتوصيات النهائية للفاعلين اإلقليميين )األقاليم 
ومراكز البحث اإلقليمية) فيما يتعلق باإلجراءات 
مؤسسات  مع  باالشتراك  اتخاذها  ينبغي  التي 
االتحاد األوروبي. وتؤكد هذه الوثيقة على أهمية 
التعاون األوسع نطاًقا واألكثر سالسة بين االتحاد 
والمحلية  اإلقليمية  والجمعية  المتوسط  أجل  من 
األورومتوسطية، وغيرها من المؤسسات اإلقليمية 
األخرى، كما تدعو األقاليم إلى تنفيذ المبادرات 
والمشاريع المشتركة في القطاعات ذات األولوية 

بمشروع "الحوكمة في البحر المتوسط". 
www.medgov.net/sites/default/files/node_
files/other/medgov_finalpolicypaper_FI-
NAL.pdf 

5 يوليو )تموز) 2011
االتحاد من أجل المتوسط

برشلونة: رحب االتحاد من أجل المتوسط بأمينه 
العام الجديد، يوسف العمراني، خالل حفل أقيم 

بقصر "بيدرالبيس" )Pedralbes) وجمع بين 
المتوسطية،  للدول  الخارجية  الشؤون  وزراء 
 .(Barcelona( برشلونة  مدينة  عن  وممثلين 
ويتميز هذا االحتفال المقام بمناسبة تقلد المنصب 
بالدور الذي سيضطلع به األمين العام الجديد في 
التغييرات الجارية بدول جنوب البحر المتوسط 
بعد استقالة أحمد مساعدة، األردني الجنسية في 
يناير )كانون الثاني)، ولينو كارداريلي، اإليطالي 
الجنسية، واألمين العام المؤقت الذي بدأ عمله في 
مارس )آذار). ومن المقرر أن يشغل العمراني 
هذا المنصب إلى حين انتخاب فتح هللا السجلماسي 

في 10 فبراير )شباط) 2012.

5-6 يوليو )تموز) 2011
الطاقة

برشلونة: كجزء من الخطة الشمسية المتوسطية 
األولى  المشتركة  اللجنة  اجتمعت   ،(MSP)
الطاقة  قسم  مبادرة  لمناقشة  الوطنيين  للخبراء 
بأمانة االتحاد من أجل المتوسط. وتستهدف هذه 
استخدام  وكفاءة  المتجددة  الطاقة  تعزيز  الخطة 
الطاقة في دول االتحاد من أجل المتوسط. وفي 
خطة  على  األعضاء  وافق  االجتماع،  نهاية 
رئيسية، موجهة في األساس نحو اتخاذ إجراءات 
بالتوقيت  يتعلق  فيما  المتوسطية  البلدان  ِقبل  من 

واألهداف وطرق العمل للطاقة المتجددة. 

7 يوليو )تموز) 2011
النقل

بروكسل: وفًقا لسياسة الجوار األوروبية الجديدة، 
أُطلقت خطة لتحسين البنية التحتية للنقل من ِقبل 
المفوضية األوروبية، لتعزيز اتصاالت النقل مع 
الجيران الشرقيين والجنوبيين لالتحاد األوروبي. 
هذه  في  عليها  المنصوص  اإلجراءات  وتهدف 
الخطة إلى ضمان االتصاالت بين شبكات النقل 
التابعة االتحاد األوروبي ومثيالتها التابعة للدول 
على  قادرة  نقل  لجنة  تشكيل  عبر  له  المجاورة 
اإلشراف على التعاون اإلقليمي في مجال النقل 

وتوجيهه.
www.euromedtransport .org/En/
home_4_46

7-9 يوليو )تموز) 2011
الجامعات

ليتشي (Lecce): ُعِقدت الجمعية العامة التحاد 
الجامعات المتوسطية )UniMed) الستعراض 
للحدود،  العابرة  المختلفة  التعاون  برامج 
والمبادرات األخرى التي أُطلِقت في المنطقة. كما 
الحاضرون  األوروبي  البرلمان  أعضاء  أصدر 
لبرامج  تبادل مشابهة  إنشاء برامج  إعالًنا حول 
"إيراسموس" )Erasmus) وليوناردو دا فينشي 
(Leonardo da Vinci) بهدف تعزيز حركة 
الضفتين  على  الواقعة  الدول  من  الطالب  تنقل 

الشمالية والجنوبية للبحر المتوسط.
www.uni-med.net/index.php?option=com_
frontpage&Itemid=1

11-12 يوليو )تموز) 2011
(SMEs) المشاريع الصغيرة والمتوسطة

المؤتمر  من  الهدف  كان   :(Milan) ميالنو 
المشاريع  دعم  حول  الثاني  العربي  األوروبي 
التعاون  تشجيع  في  يتمثل  والمتوسطة  الصغيرة 
بين البلدان العربية وبلدان االتحاد األوروبي من 
أجل تطوير قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
على خلق فرص عمل جديدة، والحد من معدالت 
العربية،  البلدان  في  باستمرار  المتزايدة  البطالة 
ومناقشة سبل تحفيز االستثمارات المشتركة في 
وركز  والمتوسطة.  الصغيرة  المشاريع  قطاع 
صناعة  على  خاص  بوجه  العام  ذلك  مؤتمر 
األغذية واألثاث والمنسوجات والجلود والسيارات 
وقود  توريد  وأنظمة  اإللكترونية  والهندسة 
السيارات. ويعتبر هذا االجتماع منصًة للمشاريع 
الصغيرة والمتوسطة للبحث عن شركاء محترفين 

جدد. 

13 يوليو )تموز) 2011
سوريا

بروكسل: التقى رئيس البرلمان األوروبي بهيثم 
حقوق  مجال  في  والناشط  المعارض  المالح، 
اإلنسان بسوريا. وجاء هذا اللقاء عقب اإلفراج 
عن المالح بفضل المناشدات التي أطلقها البرلمان 
األوروبي وجيرزي بوزيك، وغيرها من الجهود 
إلى  أنه ال سبيل  مًعا  المبذولة. وأشارا  األخرى 
والعنف  القمع  مع  السوري  النظام  مع  الحوار 

الممارس ضد الشعب المدني. 

13 يوليو )تموز) 2011
الربيع العربي

األوروبية،  المفوضية  رئيس  سافر  القاهرة: 
ورئيس بنك االستثمار األوروبي، ونائب الرئيس 
القاهرة  إلى  المنطقة  المسؤول عن األنشطة في 
هذه  وجاءت  المصريين.  المسؤولين  كبار  للقاء 
الزيارة في إطار األولوية التي تتحملها المفوضية 
األوروبية من حيث توفير الدعم للنمو والتوظيف 
المتوسط.  البحر  جنوب  دول  في  المستدامين 
وأشار رئيس بنك االستثمار األوروبي إلى أهمية 
الديمقراطية، وذكر  التحول  االقتصاد في عملية 
ضد  احتجاجات  صورة  في  بدأت  الثورات  أن 
تفشي البطالة. كما حدد بنك االستثمار األوروبي 
التحتية  والبنية  واإلسكان  الطاقة  قطاعات 

والمشاريع الصغيرة كأولويات للتمويل. 

13-16 يوليو )تموز) 2011
الالجئون

الحدود التونسية – الليبية: زار وفٌد من البرلمان 
الحدود  على  الالجئين  مخيمات  األوروبي 
التونسية – الليبية للمرة الثانية منذ سقوط بن علي، 
للعمل  األعضاء  الدول  تحرك  أهمية  على  وأكد 
من  نزوحهم  بعد  الالجئين  توطين  إعادة  نحو 
مناطق النزاع. وأثناء الزيارة، التقى الوفد برئيس 
األمم  مفوضية  عن  وممثلين  التونسي،  الوزراء 
 ،(UNHCR( المتحدة السامية لشئون الالجئين
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والمنظمات المعنية بالمساعدات اإلنسانية األخرى 
كما  أنفسهم.  الالجئين  إلى  باإلضافة  الموجودة، 
صرح أعضاء الوفد أن تونس تبدي قدًرا هائاًل 
أن  وينبغي  الليبيين،  الالجئين  مع  التضامن  من 
االتحاد  دول  جانب  من  به  يُحتذى  مثااًل  تكون 
األوروبي في االستجابة للقضية العالمية المتمثلة 

في إعادة توطين الالجئين. 

18 يوليو )تموز) 2011
االتحاد األوروبي

بتعيين  األوروبي  االتحاد  مجلس  قام  بروكسل: 
برناردينو ليون )Bernardino León)، وهو 
دبلوماسي إسباني الجنسية، والمرشح الذي حظي 
بتزكية كاثرين أشتون في منصب الممثل الخاص 
المتوسط.  البحر  جنوب  في  األوروبي  لالتحاد 
واُستحدث هذا المنصب خصيًصا للسماح لالتحاد 
األوروبي بالتجاوب مع الربيع العربي على نحو 
دول  في  السياسي  دوره  وتعزيز  الصلة،  وثيق 
جنوب البحر المتوسط. ومن المقرر أن يتعاون 
الممثل الجديد مع مجموعة العمل المعنية بالمنطقة 

المتوسطية.

26 يوليو )تموز) 2011
االتحاد من أجل المتوسط

يوسف  العام  األمين  التقى  التونسية:  العاصمة 
العمراني مع رئيس الوزراء التونسي، باجي قائد 
التعاون،  استئناف  أهمية  على  وأكدا  السبسي، 
في  الفاعلين  بين  االختالفات  من  واالستفادة 
جديدة.  مشتركة  متوسطية  منطقة  لبناء  المنطقة 
الجوار  سياسة  تتيح  نظريهما،  وجهة  ومن 
األوروبية والمحيط اإلقليمي الحالي فرصًة لتبني 
استراتيجية شفافة، ومالءمتها مع الوضع الجديد. 
مثل:  األولوية،  ذات  القضايا  أيًضا  ناقشا  كما 
والتضامن  الفقر  على  والقضاء  اإلنسان  حقوق 
المتوسطي وزيادة المساعدات المالية المعلنة من 
البحر  جنوب  لدول  األوروبي  االتحاد  جانب 

المتوسط.

أغسطس )آب(

22-26 أغسطس )آب) 2011
االتحاد من أجل المتوسط – جامعة الدول العربية
القاهرة: التقى األمينان العامان لالتحاد من أجل 
المتوسط وجامعة الدول العربية للبحث عن حلول 
ذات  القضايا  ومناقشة  اإلقليمي،  التعاون  لتنمية 
للجوار  األوروبي  الجهاز  بمشاريع  الصلة 
الموجهة  المتوسط  أجل  من  واالتحاد  والشراكة 
لتعزيز النمو والتطوير في حوض البحر األبيض 
المتوسط. وأثناء هذا اللقاء، أبرز يوسف العمراني 
وناشد  مصر،  في  النموذجي  السلمي  التحول 
المجتمع الدولي واالتحاد األوروبي لتوفير الدعم 
بإتمام  لها  السماح  أجل  من  المصرية  للحكومة 
عملية اإلصالح على نحو سريع، وفي ظل أفضل 

الظروف الممكنة.

سبتمبر )أيلول(

1 سبتمبر )أيلول) 2011
االتحاد األوروبي

الجديدة،  ليبيا  لدعم  باريس  مؤتمر  في  باريس: 
أنه ينبغي لالتحاد  صرح هيرمان فان رومبوي 
األوروبي تقديم الدعم والحماية والمساعدة لعملية 
تستطيع  حتى  البالد؛  في  الديمقراطي  التحول 
العودة إلى صدارة الساحة العالمية. وبعد أن أشار 
إلى الدور الرئيسي الذي قامت به الدول األعضاء 
السياسية  القضايا  في  األوروبي  االتحاد  في 
والعسكرية، أكد على أنه قد حان الوقت ألن تعود 
ذاته،  الوقت  وفي  مواطينها.  إلى  البالد  ثروات 
المادية  األصول  عن  األوروبي  االتحاد  أفرج 
والموارد االقتصادية لعديد من المؤسسات الليبية 
بالنفع على  يعود  ما  االقتصاد؛  إنعاش  أجل  من 

الحكومة المؤقتة والمواطنين على حد سواء. 

6 سبتمبر )أيلول) 2011 
الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية

بروكسل: في زيارة إلى لجنة األقاليم، أكد وزير 
التونسية  السلطات  التزام  التونسي على  الداخلية 
بتطوير الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية 
في أعقاب الربيع العربي الذي اجتاح تونس. كما 
أعلن حبيب الصيد أيًضا عن تعيين ثالثة ممثلين 
تونس  جنوب  في  المؤقتة  المحلية  السلطات  من 
الجمعية  في  تونس  لتمثيل  وشمالها  ووسطها 
اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية مستقَباًل. فضال 
اإلقليمية  الجمعية  رئيس  نائب  قّدم  ذلك،  عن 
أداة جديدة  إلى تونس  والمحلية األورومتوسطية 
مطورة من ِقبل لجنة األقاليم والمفوضية األوروبية 
للسلطات  يتيح  منتدى  التعاون:  عملية  لتيسير 
المحلية التواصل مع نظيراتها األوروبية، وتبادل 

النصائح والخبرات. 

21-22 سبتمبر )أيلول) 2011
األعمال

اإلسكندرية: جمعت قمة االستثمار األورومتوسطي 
العديد من شركات من دول االتحاد  بين  األولى 
المتوسط  البحر  جنوب وشرق  ودول  األوروبي 
األورومتوسطية  األعمال  اتحادات  تحالف  من 
(MedAlliance). ُوِضعت خطة لتقديم أدوات 
التي  للسياسات  واقعية فعلية من أجل االستجابة 
أطلقها االتحاد األوروبي، ومجموعة الدول الثمانية 
(G8) عام 2011 فيما يتعلق باالستثمار والتنمية 
في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ركزت 
ممثلي  بتطلعات  المتعلقة  القضايا  على  القمة 
لعقد شراكة  األعمال األورومتوسطية، والحاجة 
اقتصادية جديدة بين أوروبا والمنطقة المتوسطية 
من خالل منظور عام للتكامل االقتصادي للمنطقة. 

25 سبتمبر )أيلول) 2011
االتحاد األوروبي

بروكسل: استضافت اللجنة االقتصادية واالجتماعية 
األوروبية اجتماًعا مع 25 منظمة غير حكومية 

االتحاد  ودول  المتوسط  البحر  جنوب  دول  من 
األوروبي بهدف تحليل األحداث التي تهز المنطقة 
والتحديات الناجمة عنها، لبناء مجتمعات ديمقراطية 
قائمة على المشاركة. ووافق جميع المشاركين على 
أن التحول الديمقراطي لم يصبح حقيقة ملموسة 
المدني  المجتمع  دور  أهمية  على  وأكدوا  بعد، 
اإلقليمي، باإلضافة إلى دور االتحاد األوروبي في 

تعزيز اإلنجازات الديمقراطية. 

29 سبتمبر )أيلول) 2011
التخطيط الحضري 

الدراسية  الحلقة  أليكانتي (Alicante): جمعت 
في  الحضرية  التنمية  بتحديات  المعنية  الدولية 
بين خبراء وشخصيات من  المتوسطية  المنطقة 
ذات  السلطات  عن  وممثلين  الجامعي  المجتمع 
الصلة بتنمية المناطق والمدن في حوض البحر 
الحلقة  من  الغاية  وكانت  المتوسط.  األبيض 
للتنمية  استراتيجي  برنامج  وضع  الدراسية 
الحضرية للمنطقة المتوسطية عبر التعاون، مع 
مراعاة الحاجة إلى النمو االقتصادي واحتياجات 

السكان. 

29 سبتمبر )أيلول) 2011
المجال الجوي

القاهرة: بعد عقد ورش عمل متنوعة خالل عام 
إقامة منطقة  الثاني حول  المؤتمر  2011، جاء 
طيران أورومتوسطية مشتركة كجزء من مشروع 
 Euromed( (2( الجوية  للمالحة  "يوروميد" 
المؤتمر على  Aviation Project II). ركز 
عبر  مشترك  أورومتوسطي  جوي  مجال  إقامة 
اتفاقيات عالمية معنية بالمجال الجوي مع البلدان 
المتوسطية الشريكة بغية التعامل مع الزيادة الحادة 
في عدد الركاب التي سيواجهها النقل الجوي في 
السنوات القادمة. وخالل المؤتمر تم تقديم مشروع 
ومشروع   ،(2( الجوية  للمالحة  "يوروميد" 
الجوية"  المالحة  ألمن  المتوسطية  "الخلية 

 .(MASC)
www.euromedtransport.org/aviation 

أكتوبر )تشرين األول(

أكتوبر )تشرين األول) 2011
المنتدى األورومتوسطي للمؤسسات االقتصادية 

(FEMISE)
للمؤسسات  األورومتوسطي  المنتدى  نشر 
وهو  العام،  لهذا  السنوي  تقريره  االقتصادية 
مخصص للتحول الجوهري الذي قد بدأ في منطقة 
جنوب البحر المتوسط، ويحلل هذا التقرير وضع 
األنظمة  وسقوط  المنطقة،  في  الكلي  االقتصاد 
عملية  في  ودوره  الشباب  ووضع  المستبدة، 
التحول، واالتجاه الجديد الذي ينبغي للتعاون بين 
المتوسط  الحر  جنوب  ودول  األوروبي  االتحاد 

الشريكة أن يسلكه في هذه الفترة التاريخية. 
www.femise.org 
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5-7 أكتوبر )تشرين األول)2011 
المياه

ميالنو: عقد معرض تكنولوجيا المياه في البحر 
المتوسط )WaterMed) دورته الثانية لمناقشة 
واالحتياطات  المياه،  بمعالجة  المتعلقة  القضايا 
والمراقبة  القياس  وتقنيات  وتوزيعها،  المائية 
واستخدامها، واألبحاث والتنمية في هذا المجال. 
مختلف  من  ممثلين  بين  المعرض  هذا  وجمع 
والمؤسسات  األبحاث  ومراكز  الجامعات 
المعلومات  وفر  حيث  والصناعات،  والجمعيات 
حول المياه وإدارتها في المنطقة المتوسطية عن 
طريق تبادل الخبرة الفنية من جانب الخبراء في 
جميع القطاعات المتعلقة بإمداد المياه وإدارتها. 
w w w.emw i s .ne t / t hema t i cd i r s /
events/2011/10/watermed-2011

6-7 أكتوبر )تشرين األول) 2011
لجنة الدراسات األورومتوسطية 

 (EuroMeSCo)
الدراسات  لجنة  مؤتمر  ركز  برشلونة: 
– "مشهد  العام  لهذا  السنوي  األورومتوسطية 
سياسي متوسطي جديد؟ الربيع العربي والعالقات 
والتحوالت  التغيرات  على  األورومتوسطية" – 
سقوط  وتحليل  الثورية،  الحركات  عن  الناجمة 
على  المترتبة  والتبعات  االستبدادية،  األنظمة 
الربيع العربي والتطلعات القائمة عليه، ومستقبل 
العالقات األورومتوسطية. كما تم تقديم برنامج 
العامة. ويكمن  الجمعية  إلى  لعام 2012  العمل 
الهدف في تحويل لجنة الدراسات األورومتوسطية 
إلى منصة لدراسة الشؤون األورومتوسطية بقوة 
ملموسة، بغرض التأثير في السياسات بالمنطقة. 
www.euromesco.net 

8-11 أكتوبر )تشرين األول) 2011
الشباب

فاس  منتدى  من  الرابعة  الدورة  ركزت  فاس: 
لالتحاد من أجل المتوسط على "الشباب وتحديات 
واإلبداع".  والتدريب  والتعليم  البيئة  العولمة: 
واشترك في تنظيم هذا المنتدى المركز المغربي 
االستراتيجية  للدراسات  التخصصات  متعدد 
المتوسطية  والجمعية   ،(CMIESI( والدولية 
المشاركون  وناقش  العربية.  الدول  وجامعة 
واألهداف  البشرية  بالتنمية  المتعلقة  القضايا 
لب  تحتل  حيث   (MDGs( لأللفية  اإلنمائية 
التعاون جنوب – جنوب، وتصور الشباب لشراكة 
بالسياسات  المتعلقة  والمسائل  حقيقية،  عالمية 
إلى  االقتصادية واالجتماعية والبيئية، باإلضافة 

مسألة التثقيف البيئي. 

10-15 أكتوبر )تشرين األول) 2011
االقتصاد

لألسبوع  الخامسة  الدورة  كان  مارسيليا: 
للتنمية  مخصصة  المتوسطي  االقتصادي 
الحضرية المستدامة. وأولى هذا األسبوع اهتماًما 
خاًصا للقضايا المتعلقة بتمويل المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة ومحيط الربيع العربي ودور المرأة 
منتدى  أيًضا  األحداث  وتضمنت  االقتصاد.  في 
والفاعلين  للمتخصصين  للبيئة  الصديقة  المدن 

المتوسطين المهتمين بالتنمية المستدامة. 
www.semaine-eco-med.com/

19-25 أكتوبر )تشرين األول) 2011
االنتخابات

إلى  األوروبي  البرلمان  من  وفٌد  سافر  تونس: 
وهي  البالد؛  في  االنتخابات  لمراقبة  تونس 
وقبل مراقبة  العربي.  للربيع  األولى  االنتخابات 
األوروبي  البرلمان  أعضاء  التقى  االنتخابات، 
عن  المسؤولة  التأسيسية  للجمعية  بالمرشحين 
صياغة الدستور الجديد. كما التقوا أيًضا بمجموعة 
متنوعة من ممثلي السلطات المعنية، واألحزاب 
وانضم  المدني.  والمجتمع  البالد  في  الموجودة 
أعضاء الوفد، وعددهم 15 عضًوا، 130 مراقًبا 
هؤالء  قام  حيث  األوروبي،  لالتحاد  تابعين 
قبل  لما  عمًقا  أكثر  تحليل  بإجراء  المراقبون 

االنتخابات. 

20 أكتوبر )تشرين األول) 2011
الطالب

المنح  عدد  األوروبي  االتحاد  رفع  بروكسل: 
موندوس"  "إيراسموس  لبرنامج  الدراسية 
جنوب  دول  من  الوافدين  للطالب  المخصصة 
البحر المتوسط للعام األكاديمي 2012-2011. 
ولتحقيق هذه الغاية، أُضيفت 750 منحة دراسية 
إلى  الجنوب  من  الوافدين  للطالب  مخصصة 
1200 منحة دراسية الموجودة بالفعل. وبالمثل، 
أعلنت المفوضية األوروبية عن تدابير مستقبلية 
التبادل  وعمليات  الجامعيين،  الطالب  لتنمية 
الطالبي من منطقة جنوب البحر المتوسط. وتأتي 
بين  شراكات  إبرام  ثمار  كإحدى  المبادرة  هذه 
البلدان  في  والجامعات  األوروبي  االتحاد 
المتوسطية الشريكة، وتهدف إلى تعزيز التفاهم 
هذا  وفي  والمعارف.  األفكار  وتبادل  المشترك 
زيادة  األوروبية  المفوضية  تعتزم  الصدد، 
"إيراسموس  لبرنامج  المخصصة  الميزانية 

موندوس". 

21-23 أكتوبر )تشرين األول) 2011
مؤسسة آنا ليند

كراكوف (Krakow): انعقد االجتماع السنوي 
لشبكات  واألربعين  الثالثة  للمديرين  العاشر 
بولندا تحت رعاية  الوطنية في  ليند  آنا  مؤسسة 
هذا  اجتماع  وركز  األوروبي.  لالتحاد  رئاستها 
العام على دور مؤسسة آنا ليند والشبكات التابعة 
لها الذي ينبغي لها القيام به في مواجهة التغيرات 
البحر  قد اجتاحت منطقة جنوب  التي  التاريخية 
المتوسط نتيجًة للربيع العربي. وركزت مؤسسة 
آنا ليند جهودها على مواءمة برنامج أنشطتها مع 
التحوالت الديمقراطية في المنطقة. وفضاًل عن 
"الجائزة  تسليم  حفل  المؤسسة  نظمت  ذلك، 
المنظمة  في   "2011 للحوار  األورومتوسطية 

حدود  بال  تنمية  المصرية،  الحكومية  غير 
إلى  االجتماع  َخلُص  الختام،  وفي   .(DNB)
اإلعالن الرسمي إلقامة شبكة جديدة لمؤسسة آنا 
ليند في ليبيا يوم إعالن "التحرير الوطني" لليبيا 

من ِقبل المجلس االنتقالي الوطني. 
www.euromedalex.org

25 أكتوبر )تشرين األول) 2011
النقل البحري 

بروكسل: في االجتماع الثامن للمجموعة الفرعية 
ُوِضعت  السريعة،  البحرية  بالمسارات  المعنية 
نقطة االنطالق العملية والفعلية لبرنامج الطرق 
 "2 "ميداموس  المتوسط  في  السريعة  البحرية 
منسقو  وضع  حيث   .(MEDA MoS II)
من  المستفيدة  البلدان  من  بلد  وكل  البرنامج 
البرنامج مسودة مبدئية لخطط العمل الوطنية، كما 
تهيئة  بغية  الخاصة  احتياجاتهم  بتحديد  قاموا 
ضمان  إلى  باإلضافة  التقنية.  المساعدة  برنامج 
استمرارية برنامج "ميداموس1"، ركز اإلصدار 
الجوانب  دراسة  على  البرنامج  من  الثاني 
واالستفادة  الجديدة  للمشاريع  والبيئية  اللوجستية 
متعددة  بحرية  اتصاالت  إقامة  جانب  إلى  منها، 

الوسائط "مباشرة". 
www.euromedtransport.org/home_au-
toroute.php

نوفمبر )تشرين الثاني(

3 نوفمبر )تشرين الثاني) 2011
التراث

الكسليك: في إطار برنامج التراث األورومتوسطي، 
قدم مشروع المخطوطات المتوسطية "مانوميد" 
للمنطقة  االفتراضية  المكتبة   (Manumed)
المتوسطية. جرت فاعليات هذا الحدث في جامعة 
لبنان.  في   (USEK( بالكسليك  القدس  الروح 
م مشروع "مانوميد" لإلسهام في الحفاظ على  وُصمِّ
التراث المكتوب واللغات عبر المكتبة االفتراضية 
للمنطقة المتوسطية؛ ما أدى إلى ظهور أكبر مدونة 
للمنطقة  المكتوب  للتراث  العالم  في  رقمية 

المتوسطية. 
http://data.manumed.org/

9-10 نوفمبر )تشرين الثاني) 2011
التخطيط الحضري 

أول  ُعِقد   :(Strasbourg) ستراتسبورغ 
منذ  المتوسط  أجل  من  لالتحاد  وزاري  اجتماع 
اندالع ثورات الربيع العربي تحت رئاسة فرنسية 
على  ينصب  التركيز  وكان  مشتركة.  مصرية 
األبيض  البحر  حوض  في  المستدامة  التنمية 
إنشاء  مناقشة  االجتماع  هذا  وأتاح  المتوسط. 
البحر  منطقة  في  الحضرية  التنمية  وكالة 
اإلقليمية  الجمعية  إليها  دعت  التي  المتوسط، 
والمحلية األورومتوسطية في بداية العام. وتمثل 
الجمعية األقاليم والمدن لدى الحكومات والممثلين 
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العربية  الدول  جامعة  مثل:  للشركاء،  الوطنيين 
والمفوضية األوروبية والمجلس األوروبي. وفي 
لالتحاد  العام  األمين  إلى  ُعِهد  االجتماع،  نهاية 
االستراتيجية  بمهمة صياغة  المتوسط  أجل  من 
األورومتوسطية،  الحضرية  للتنمية  المستقبلية 
االتحاد  في  األعضاء  الدول  مع  بالتعاون  وذلك 

من أجل المتوسط. 
www.ufmsecretariat.org/ 

14-15 نوفمبر )تشرين الثاني) 2011
السمعيات والمرئيات

العاصمة التونسية: التقى المتخصصون والجهات 
والسمعيات  السينما  عن  المسؤولة  الوطنية 
الجنوبية  المتوسطية  البلدان  من  والمرئيات 
لبرنامج  األول  اإلقليمي  المؤتمر  في  الشريكة 
ودارت   .(3( والبصريات  للسمعيات  يوروميد 
يوروميد  برنامج  حول  المؤتمر  فاعليات 
للسمعيات والمرئيات )3)، والذي من المقرر له 
تحليل  وكذا  مقبلة،  سنوات   3 لمدة  يستمر  أن 
عالقات التعاون بين البلدان األوروبية والبلدان 
المتوسطية الجنوبية وبين بعضها البعض، فضاًل 
عن تحديد أولويات البرنامج. عالوًة على ذلك، 
أسواق  حول  البيانات  لجمع  مشروع  تقديم  تم 
السينما لتحسين اإلدراك، وتعزيز أسواق السينما 

والسمعيات والمرئيات.
http://euromedaudiovisuel.net/p.
aspx?t=general&mid=106&l=en

15-16 نوفمبر )تشرين الثاني) 2011
التحول االقتصادي

للمتوسط  األوروبي  المعهد  نظم  برشلونة: 
لتعزيز  األورومتوسطي  المنتدى   (IEMed)
بين  المشتركين  والتعاون  والتناغم  التفاهم 
في  الجنوبيين  والشركاء  األوروبي  االتحاد 
مناقشة  بهدف  األوروبية  الجوار  سياسة 
وتقديم  الجنوبية،  المتوسطية  االقتصاديات 
هذه  وتستند  االقتصادي.  لإلنعاش  توصيات 
التحوالت  من  المكتسبة  الخبرة  إلى  التوصيات 
االقتصادية السابقة، كما ترسم معالم الدور الذي 
المركزية  البنوك  ِقبل  من  به  القيام  ينبغي 
والمؤسسات  الكلية  االقتصادية  والسياسات 

الدولية واألوروبية في هذا السياق.
www.iemed.org

16 نوفمبر )تشرين الثاني) 2011
االقتصاد

قسم  نشرها  دراسة جديدة  لوكسمبورغ: كشفت 
لبنك  التابع  والمالية  االقتصادية  الدراسات 
التحديات  عن  النقاب  األوروبي  االستثمار 
في  العربي.  الربيع  بعد  ما  فترة  في  الكبيرة 
االقتصادية  المكونات  باستحضار  الواقع، 
تُبين  األزمة،  من  الماضية  القليلة  لألشهر 
النمو  لتدني معدالت  الشديدة  المخاطر  الدراسة 
والتأثير  الشريكة،  المتوسط  جنوب  دول  في 
واألزمات  العربي  الربيع  خلفه  الذي  السلبي 

على  له  المصاحبة  والسياسية  االجتماعية 
ويؤكد  الدولية.  والسوق  العامة  التمويالت 
المنطقة  أمام  األكبر  التحدي  أن  على  التقرير 
يتمثل في إحداث فرص عمل  األورومتوسطية 

الوطنية.  الموارد  جديدة وتعبئة 
www.eib.org/

16 نوفمبر )تشرين الثاني) 2011
االتحاد من أجل المتوسط

ستراتسبورغ: التقى يوسف العمراني مع رئيس 
البرلمان األوروبي، جيرزي بوزيك، الستعراض 
أجل  االتحاد من  به  يقوم  الذي  المحوري  الدور 
المتوسط في المنطقة األورومتوسطية المتغيرة. 
األوروبي  لالتحاد  ينبغي  أنه  إلى  وَخلُصا 
التعاون  تعزيز  في  أساسي  بدور  االضطالع 
عن  المتوسطية  المنطقة  في  اإلقليمي  والتكامل 
إيالء  مع  الديمقراطية  للتحوالت  دعمه  طريق 
والتنمية  العمل،  فرص  بخلف  خاص  اهتمام 
المحلية المستدامة. وأعرب األمين العام لالتحاد 
من أجل المتوسط عن رغبته في مواصلة العمل 
مع الجمعية البرلمانية لالتحاد من أجل المتوسط 
والبرلمان األوروبي عن طريق التعاون الوثيق 

الصلة. 

16-18 نوفمبر )تشرين الثاني) 2011
اللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية

األورومتوسطية  القمة  في  اجتمع  إسطنبول: 
والمؤسسات  واالجتماعية  االقتصادية  للمجالس 
المماثلة ممثلون للمجالس االقتصادية واالجتماعية 
التجارية،  والنقابات  العمل  أرباب  واتحادات 
االقتصادية  المصالح  مجموعات  من  وغيرها 
غير  المنظمات  عن  ناهيك  واالجتماعية، 
المطروحة  الموضوعات  وتمثلت  الحكومية. 
للنقاش خالل القمة في القضايا المتعلقة بالمنطقة 
المنسقة  السياسية  واالستجابة  األورومتوسطية، 
المتوسط،  جنوب  منطقة  في  الجارية  لألحداث 
ولبلوغ هذا المقصد شاركت كوكبة متنوعة من 
المتحدثين وكبار الخبراء من االتحاد األوروبي 

ودول جنوب المتوسط الشريكة. 
www.cese.europa.eu/?i=portal.en.
events-and-activities-euromed-sum-
mit-2011 

21 نوفمبر )تشرين الثاني) 2011
(Deauville) شراكة دوفيل

الكويت: في أثناء المنتدى الثامن للمستقبل، ذكر 
العمراني التزام االتحاد من أجل المتوسط بشراكة 
عملية  تخوض  التي  العربية  البلدان  مع  دوفيل 
التحول. خالل المنتدى تمت مراجعة المبادرات 
التي أطلقتها الشراكة، والتقدم المحرز فيها. كما 
أكد األمين العام لالتحاد من أجل المتوسط على 
إسهام االتحاد في مجموعة العمل المعنية باألمن 
االستثماري في المنطقة المتوسطية، وكرر الدعم 
الكامل لالتحاد من أجل المتوسط لعملية التحول 

الديمقراطي في تونس.

22 نوفمبر )تشرين الثاني) 2011
مؤسسة آنا ليند

أجل  من  الشراكة  من  وكجزء  بروكسل: 
المجموعة  التقت  والرفاهية،  الديمقراطية 
بوضع  المعنية  المستوى  الرفيعة  االستشارية 
استراتيجية جديدة للحوار الحضاري في المنطقة 
المتوسطية الناشئة في مقر المفوضية األوروبية. 
وجاء هذا االجتماع الرفيع المستوى في أعقاب 
االجتماع الذي دعا إليه ستيفان فول في سبتمبر 
)أيلول) لوضع برنامج المؤسسة للفترة 2012-
األوروبية  السياسة  في  دورها  وتحديد   ،2014
جنوب  دول  في  التحول  عمليات  لدعم  الجديدة 
وأثناء  األوروبي.  لالتحاد  المجاورة  المتوسط 
متعمق  فول عن عمل  الحالي، كشف  االجتماع 
مع  الصلة  الوثيق  بالتعاون  الشراكة  على  قائم 
مؤسسة آن ليند إلحياء منظمات المجتمع المدني 
والمنظمات غير الحكومية في المنطقة المتوسطية 

الجنوبية. 
www.euromedalex.org

21-25 نوفمبر )تشرين الثاني) 2011
االقتصاد

برشلونة: في األسبوع الخامس للقادة االقتصاديين 
المتوسطيين، جرت مناقشة حلول لمستقبل أفضل 
تواجهها  التي  العويصة  المشكالت  مواجهة  في 
جنوب  دول  من  الموفودون  ركز  وقد  المنطقة. 
وشرق البحر المتوسط على حد سواء مناقشاتهم 
العام  القطاعين  بين  الشراكات  تعزيز  على 
الحتياجات  التعليمي  النظام  وتهيئة  والخاص، 
السوق. كما وّقع يوسف العمراني وممثل جمعية 
غرف التجارة والصناعة المتوسطية "أسكامي" 
التنمية  في  الخاص  القطاع  لدعم  تعاون  اتفاقية 
االقتصادية واالجتماعية للمنطقة بناًء على توفير 
والمتوسطة،  الصغيرة  والمشاريع  العمل  فرص 

وغيرها من األولويات األخرى. 
www.medaeconomicweek.org/index

ديسمبر )كانون األول(

1 ديسمبر )كانون األول) 2011
الربيع العربي – االتحاد األوروبي

بروكسل: في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية، 
أكد وزراء الشؤون الخارجية باالتحاد األوروبي 
على دعمهم لعمليات التحول الديمقراطي في دول 
جنوب البحر المتوسط الشريكة، وعلى التزامهم 
بالشراكة الجديدة لالتحاد األوروبي مع هذه الدول 
على أساس القيم العالمية والمسؤولية المشتركة. 
لمشكالت  األوروبي  االتحاد  استجابة  وكانت 
مع  شراكته  االجتماع:  اهتمام  بؤرة  المنطقة 
التحوالت،  في  المرأة  ودور  المدني،  المجتمع 
والتمويالت الممنوحة من بنك االستثمار األوروبي 
والبنك األوروبي للتعمير والتنمية، وإقامة منطقة 
سياسات  أو  العمل  فرص  وتوفير  حرة،  تجارة 
الهجرة وحرية التنقل في المنطقة األورومتوسطية. 
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1 ديسمبر )كانون األول) 2011
سوريا

قرر نظام بشار األسد تعليق عضويته في االتحاد 
من أجل المتوسط رًدا على اإلجراءات المتخذة 
من جانب االتحاد األوروبي، والتي وصفها بأنها 
مبررة".  غير  واقتصادية  سياسية  "عقوبات 
اعتبر النظام هذه اإلجراءات تدخاًل في الشؤون 
من  لسيادته.  انتهاًكا  مثل  ما  للبالد؛  الداخلية 
المقرر أن يستمر التعليق المشار إليه آنًفا ساري 
األوروبي  االتحاد  يوقف  حتى  المفعول 
تجميد  في  متمثلًة  اتخذها،  التي  اإلجراءات 
على  الحصول  ومنع  والعقوبات  األصول 

تأشيرات. 

9 ديسمبر )كانون األول) 2011
كرواتيا

بروكسل: وّقعت كرواتيا على معاهدة االنضمام 
به  عضًوا  وأصبحت  األوروبي،  االتحاد  إلى 
رسمًيا. وسيبدأ العمل بهذه المعاهدة ابتداًء من 1 
بذلك  كرواتيا  وستصبح  )تموز) 2013،  يوليو 
االتحاد  أعضاء  من  والعشرين  الثامنة  الدولة 
األوروبي، طالما راعت التزاماتها تجاه االتحاد 
كرواتيا  وستصبح  الحين.  ذلك  حتى  األوروبي 
قادرة على المشاركة في أعمال المجلس والهيئات 

التحضيرية. 

15-16 ديسمبر )كانون األول) 2011
التنمية

التي  األوروبية  التنمية  أيام  صت  ُخصِّ وارسو: 
البولندية  والرئاسة  المفوضية األوروبية  نظمتها 
للديمقراطية وحقوق  العربي مباشرًة  الربيع  بعد 
اإلنسان والحوكمة. وبناًء عليه، حضر أيام التنمية 
التونسي  الوزراء  كرئيس  متميزون،  ضيوف 
المؤقت، ورئيس المجلس االنتقالي الوطني الليبي، 
باإلضافة إلى غيرهما العديد من زعماء العالم، 
وممثلي المنظمات المختلفة المهتمة على الساحة 
الدولية. وجرى النقاش حول العالقة بين التنمية 
الذي  الجديد  النهج  جانب  إلى  والديمقراطية، 
التغيير  برنامج  عبر  األوروبي  االتحاد  ينتهجه 

الخاص به وكفاءة المساعدات اإلنمائية. 
www.eudevdays.eu/past-edds/2011

15-16 ديسمبر )كانون األول) 2011
المنتدى األورومتوسطي للمؤسسات االقتصادية

للمنتدى  السنوي  المؤتمر  تناول  مارسيليا: 
األورومتوسطي للمؤسسات االقتصادية هذا العام 
الثورات العربية ودور الشراكة األورومتوسطية. 
الفاعلين  بين  للتبادل  منصة  المؤتمر  ويعتبر 
ألصحاب  يتيح  حيث  الرئيسيين،  اإلقليميين 
المصلحة من دول شمال وجنوب البحر المتوسط 
والبنك  األوروبية  والمفوضية  سواء،  حد  على 

االستثماري األوروبي والهيئات األورومتوسطية 
والتوظيف  المستدامة  التنمية  قضايا  مناقشة 
حول  العامة  الجلسات  عبر  والهجرة  والرفاهية 
سقوط األنظمة االستبدادية والتحول الديمقراطي، 
والتكامل السياسي واالقتصادي من خالل التحول، 
باإلضافة إلى اجتماع مائدة مستديرة حول دور 

المجتمع الدولي في دعم عمليات التحول. 
www.femise.org/

22 ديسمبر )كانون األول) 2011
سياسة الجوار األوروبية

برنامًجا  األوروبية  المفوضية  تبنت  بروكسل: 
السياسي  اإلصالح  تشجيع  بغرض  للدعم  جديًدا 
والديمقراطي في البلدان الجنوبية المجاورة. يهدف 
ومكافحة  الرشيدة  الحوكمة  تعزيز  إلى  البرنامج 
الفساد وحماية حقوق اإلنسان والقيم والمؤسسات 
الديمقراطية. وسيعمل هذا البرنامج عبر الهيئات 
الحكومية جميعها، إلى جانب منظمات المجتمع 
على  البرنامج  ويركز  الشباب.  وممثلي  المدني 
عبر  التشريعات  بترشيد  المتعلقة  اإلجراءات 
واألداء  االستقالل،  درجة  ورفع  الممارسة، 
السياسيين  وتدريب  القضائية،  للسلطة  الصحيح 
الشباب بالمنطقة المتوسطية الجنوبية. ومن المقرر 
يناير  شهر  في  رسمًيا  البرنامج  هذا  ينطلق  أن 

)كانون الثاني) 2012.
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األطلسي  شمال  لحلف  المتوسطي  الحوار   .1
)NATO( ومبادرة تعاون إسطنبول 

في منتصف التسعينات، بعد نهاية الحرب الباردة، 
بدأ حلف شمال األطلسي في إعادة النظر في دوره 
ومهمته في إطار جديد، وأدرك أن الطريقة المثلى 
في  تكمن  ألعضائه  المحتملة  التهديدات  لمنع 
إرساء األمن واالستقرار خارج حدوده. ولتحقيق 
مبادرة  األطلسي  أطلق حلف شمال  الغاية،  هذه 
الوسطى  أوروبا  لبلدان  مخصصة  مبدئية 
والشرقية، أُطلق عليها الشراكة من أجل السالم 
وهي  ثانيًة؛  مبادرًة  الحلف  أطلق  ثم   .(PfP)
الضفة  تستهدف   ،(MD( المتوسطي  الحوار 
الجنوبية للبحر األبيض المتوسط. ومع أن مبادرة 
الحوار المتوسطي كانت في بادئ األمر منتدى 
للحوار، إال أنها تطورت الحًقا لتصبح عماًل يشبه 
)حزيران)  يونيو  في  السالم.  أجل  من  الشراكة 
البلدان  مع  تعاونه  التحالف  استأنف   ،2004
إسطنبول  مبادرة  إطالق  طريق  عن  العربية 
للتعاون )ICI)، وهي موّجهة إلى دول الخليج، 
المتوسطي حتى يصبح "شراكة  الحوار  وترقية 

حقيقية".
المتوسطي في أواخر عام  الحوار  بدأت مبادرة 
وموريتانيا  المغرب  بلدان:  خمسة  مع   1994
وتونس ومصر وإسرائيل. انضمت إليها األردن 

عام 1995، ثم الجزائر في عام 2000.
في  المساهمة  في  المبادرة  هذه  أهداف  تتمثل 
استقرار المنطقة وأمنها، لتفادي سوء الفهم بين 
المتوسطيين،  وشركائه  األطلسي  شمال  حلف 
وتقوم  المشاركة.  البلدان  بين  العالقات  وتعزيز 
المبادرة على مبادئ التمايز الذاتي وعدم التمييز 
والمنفعة المتبادلة والتكامل مع المنظمات األمنية 
الدولية األخرى. وفي قمة مدريد عام 1997، تم 
توسيع نطاق مبادرة الحوار المتوسطي من كونها 
السياسية؛  لالستشارات  منتدى  سوى  تعدو  ال 
البلدان  تستطيع  عملية،  أكثر  بعًدا  لتشمل 
المتوسطية عن طريقه أن تشارك أيًضا في عدٍد 
الدراسية  والحلقات  )التدريب  األنشطة  من 
شمال  حلف  فيها  يشارك  التي  والمؤتمرات 
لت  ُشكِّ ذاتها،  القمة  وفي  بخبراته).  األطلسي 
مجموعة التعاون المتوسطي ككيان محفز للحوار 
تحت سلطة المجلس األطلسي وإشرافه. يتضمن 

برنامج العمل السنوي للحوار المتوسطي جوانب 
المدنية  الشؤون  في  العملي  للتعاون  مختلفة 
في  المتضمنة  األنشطة  على  تغلب  والعسكرية. 
وتتضمن   ،(85%( العسكري  الطابع  البرنامج 
دورات تدريبية في كلية الدفاع التابعة لحلف شمال 
في  المشاركة  أو  للمراقبة  والفرصة  األطلسي، 
الممارسات العسكرية لتحقيق التشغيل المتبادل، 
يقودها  التي  العمليات  في  لالشتراك  والفرصة 
حلف شمال األطلسي. تتضمن المجاالت اإلضافية 
العسكري  والتعليم  العامة  الدبلوماسية  للتعاون: 
والتخطيط  الدفاعية  واالستراتيجية  والسياسة 
واألسلحة  األزمات  وإدارة  المدنية  الطوارئ 

وغيرها من المجاالت األخرى.
كما ُذِكر آنًفا، في قمة إسطنبول عام 2004، قرر 
األطلسي  شمال  حلف  وحكومات  دول  رؤساء 
الحوار  لمبادرة  السياسي  البعد  نطاق  توسيع 
الخارجية  وزراء  اجتماعات  لتشمل  المتوسطي 
والحكومات.  الدول  ورؤساء  الدفاع  ووزراء 
التي  المجاالت  عدد  زاد  ذلك،  إلى  باإلضافة 
عدد  زاد  كما  السنوي،  العمل  برنامج  يتناولها 
عدد  وكذلك  حدة،  على  مجال  كل  في  األنشطة 
عن  فضاًل   .(NATO+7( العامة  االجتماعات 
ذلك، تم تحسين البعد العملي للحوار عن طريق 
توفير برامج التعاون الفردي )ICPs)، التي من 
شأنها تحديد أهداف تعاون كل بلد مع حلف شمال 
األطلسي على المدى القصير والمتوسط. وكانت 
مصر وإسرائيل أول بلدين يستكمالن برامجهما 
البلدان  جميع  طّورت  قد  اآلن  وحتى  الفردية، 
المشتركة في مبادرة الحوار المتوسطي – باستثناء 
الجزائر – برامج التعاون الفردي الخاص بها مع 
حلف شمال األطلسي. تعتمد أنشطة مبادرة الحوار 
المتوسطي على التمويل الذاتي، إال أن الحلف قد 
يدرس توفير المساعدات المالية على أساس كل 
حالة على حدة. وأتاح تطوير الحوار إلى "شراكة 
الحوار  مبادرة  في  للشركاء  فرصة  حقيقية" 
عسكرية  تدريبات  في  للمشاركة  المتوسطي 
المتبادل،  التشغيل  تحسين  ثم  ومن  محددة، 
باإلضافة إلى التعاون في مجال مكافحة اإلرهاب 
والمشاركة االستخباراتية واإلسهام في العمليات 
العسكرية )المغرب وإسرائيل شاركا في عملية 
المسعى النشط، وشارك المغرب بقوات لتحقيق 

االستقرار في كوسوفو).

عقب سلسلة من المشاورات رفيعة المستوى بين 
األمين العام لحلف شمال األطلسي ودول مجلس 
التعاون الخليجي )البحرين والكويت وُعمان وقطر 
العربية  واإلمارات  السعودية  العربية  والمملكة 
 (ICI( المتحدة)، أُطلِقت مبادرة إسطنبول للتعاون
بالمدينة  المنعقدة  األطلسي  شمال  حلف  قمة  في 
التركية التي َتسّمت بها في يونيو )حزيران) عام 
وقطر  والكويت  البحرين  وانضمت   .2004
للمبادرة في األشهر األولى من عام 2005، كما 
التحقت بها اإلمارات العربية المتحدة بعدها بقليل. 
تُرّكز مبادرة إسطنبول للتعاون على التعاون العملي 
األطلسي  لحلف شمال  يمكن  التي  المجاالت  في 
اإلسهام فيها بمعارفه وخبراته. وتقدم هذه المبادرة 
قائمة من األنشطة الثنائية في العديد من مجاالت 
إلصالح  المخصصة  االستشارة  منها:  التعاون، 
الدفاعي،  والتخطيط  الميزانيات  وتحديد  الدفاع، 
والتعاون العسكري للوصول إلى التشغيل المتبادل، 
والمشاركة في تدريبات محددة للشراكة من أجل 
السالم التابعة لحلف شمال األطلسي، والعمليات 
التي يقودها حلف شمال األطلسي على أساس كل 
حالة على حدة، والتعاون على مكافحة الفساد عبر 
المشاركة االستخباراتية. منذ إطالق المبادرة، قد 
تم تعزيز البعد السياسي لها )لتتضمن اجتماعات 
رفيعة المستوى، ومؤتمر السفراء لمبادرة إسطنبول 
للتعاون واجتماعات NATO+4)، كما تمت تقوية 
األنشطة الدبلوماسية العامة لها. وقد شارك أيًضا 
شركاء مبادرة إسطنبول للتعاون في العمليات التي 
يقودها حلف شمال األطلسي: في أفغانستان، وحديًثا 
في عملية الحامي الموحد )OUP) في ليبيا، حيث 
ساهمت قطر واإلمارات العربية المتحدة بأصول 

جوية.
مبادرة  مجموعة  اُستبدلت   ،2011 عام  خالل 
مستشارين  من  المؤلفة  للتعاون،  إسطنبول 
شمال  حلف  في  األعضاء  الدول  من  سياسيين 
عن  والمسؤولة  دولة،   28 وعددها  األطلسي، 
وضمان  العملية  األنشطة  من  سلسلة  اقتراح 
عن  المسؤولة  السياسية  الشراكة  بلجنة  تنفيذها، 
البلدان  على  تفرض  أنها  كما  الشراكات.  جميع 
تطوير  للتعاون  إسطنبول  مبادرة  في  الشريكة 

خطط العمل الفردية، وتتولي اإلشراف عليها. 
تم  الذي  الجديد  االستراتيجي"  "المفهوم  يشير 
اعتماده في قمة لشبونة عام 2010 إلى البلدان 

التسلسل الزمني

مبادرات التعاون األخرى في المنطقة المتوسطية 
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ومبادرة  المتوسطي  الحوار  في  المشتركة 
إسطنبول للتعاون على حد سواء. ويُِبرز األهمية 
لمجموعات شركائه،  الحلف  يوليها  التي  البالغة 
ويؤكد مجدًدا على رغبته في تعميق سبل التعاون 
مع تلك المجموعات، باإلضافة إلى إظهار سلسلة 
عبر  الهجمات  الجديدة:  األمنية  التهديدات  من 
سياسة  تكفل  الطاقة.  وأمن  واإلرهاب  اإلنترنت 
وزراء  اجتماع  في  المعتمدة  الجديدة  الشراكة 
خارجية حلف شمال األطلسي ببرلين في أبريل 
حلف  شركاء  جميع  حصول   2011 )نيسان) 
شمال األطلسي على نفس نطاق األنشطة وعددها؛ 
المتوسطي  الحوار  شركاء  أن  معناه  ما  وهو 
ومبادرة إسطنبول للتعاون سيستفيدون باألنشطة 
التي كانت مقصورة فيما سبق على الشراكة من 

أجل السالم. 

التسلسل الزمني لألحداث الرئيسية: يناير )كانون 
الثاني) 2011 – ديسمبر )كانون األول) 2011

)بلجيكا):التقى  ▪ بروكسل  )شباط)،  فبراير   2
األمين العام لحلف شمال األطلسي، أندرس فوغ 
 ،(Anders Fogh Rasmussen( راسموسن
بصحفيين من المغرب. تتضمن الموضوعات التي 
لحلف  الجديدة  الشراكة  سياسة  مناقشتها:  جرت 
شمال األطلسي، وتحوله إلى المنطقة المتوسطية 
وعملياته  معها،  وتواصله  األوسط  والشرق 
المتوسطي،  الحوار  مبادرة  ظل  في  العسكرية 
 ،(ICPs( وشراكاته والشركاء الدوليون للتعاون

والمشاركة االستخباراتية، ومكافحة اإلرهاب.
9 فبراير )شباط)، تل أبيب )إسرائيل): التقى  ▪

راسموسن  األطلسي  شمال  لحلف  العام  األمين 
برئيس الوزراء نتنياهو )Netanyahu) ووزير 
وأبرز   ،(Liberman( ليبرمان  الخارجية 
الحوار  مبادرة  في  إلسرائيل  القيّم  اإلسهام 
التعاون  إلى  والحاجة  بدايتها،  من  المتوسطي 
وتعزيز الحوار السياسي والتعاون العملي من أجل 
ألقى  كما  المشتركة.  األمنية  الشواغل  مواجهة 
األمين العام لحلف شمال األطلسي أيًضا كلمًة في 
الحادي  السنوي   (Herzliya( مؤتمر هرتسيليا
المسائل  من  كبيرة  مجموعة  تناول  الذي  عشر 
تحديد  أهمية  على  كلمته  في  وأكد  األمنية. 
حلول  عن  البحث  بغية  والتحديات  التهديدات 
مشتركة، السيما في أوقات الثورات وعدم التيقن. 
ويعد هذا االجتماع فرصًة كذلك لتحديد دور حلف 
شمال األطلسي في عملية السالم بالشرق األوسط. 
يمثل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني عائًقا كبيًرا 
أمام االستقرار في المنطقة، ومع أن حلف شمال 
األطلسي غير مشترك في عملية السالم، إال أنه 
جلوس  ويعد  الوساطة.  بدور  يقوم  أن  بإمكانه 
الشركاء اإلسرائيليين والعرب على مائدة واحدة 
ينبغي  ال  إنجاًزا  المتوسطي  الحوار  مبادرة  في 

التقليل من شأنه. 
14-16 فبراير )شباط)، الدوحة )قطر): يقوم  ▪

راسموسن  األطلسي،  شمال  لحلف  العام  األمين 
بزيارته الثنائية األولى إلى إحدى الدول الشريكة 

في مبادرة إسطنبول للتعاون. وكان في استقباله 
مع  مشاورات  وأجرى  العهد،  وولي  األمير 
الحكومة والمسؤولين العسكريين. وفي معرض 
مناقشاته، أكد األمين العام لحلف شمال األطلسي 
على أن حلف شمال األطلسي وشركاءه من دول 
الخليج يواجهون تهديدات جديدة، وأنهم يعملون 
بالسياسات  المتعلقة  المشاورات  تعزيز  على 
األمنية، وعرض تعاوًنا عملًيا أوسع نطاًقا للتعامل 

مع هذا الواقع على وجه التحديد.
ألقى  ▪ )قطر):  الدوحة  )شباط)،  فبراير   15

نائب األمين العام لحلف شمال األطلسي، السفير 
كلوديو بيسونييرو )Bisogniero) خطاًبا أمام 
شمال  لحلف  السفراء  مؤتمر  في  الحضور 
NATO-( األطلسي – مبادرة إسطنبول للتعاون
ICI) الذي جمع بين ممثلين من الشركاء األربعة 
في مبادرة إسطنبول للتعاون، باإلضافة إلى ُعمان 
مراقبين.  بصفتهما  السعودية  العربية  والمملكة 
أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  تشهد 
(MENA) ومنطقة الخليج حالًيا فترة من عدم 
االستقرار، ومع ذلك فقد أظهرا أيًضا رغبة قوية 
في إجراء إصالح فعلي وديمقراطية حقيقية، وهو 
ما يعد أساًسا الستقرار طويل المدى. يتعين على 
حلف شمال األطلسي وشركائه من دول الخليج 
التعاون مع بعضهم البعض على نحو وثيق الصلة 
إطار  في  شراكة  من  بينهم  ما  تنشيط  أجل  من 
فرًصا  يضمن  ما  الجديد،  االستراتيجي  المفهوم 
أكبر للتشاور حول المسائل األمنية، وتوسيع نطاق 
األنشطة العملية. تتمثل مجاالت التعاون المعزز 
البحري  واألمن  الطاقة  أمن  يلي:  فيما  المحتمل 

ونشر تقنيات الصواريخ.
1-2 مارس )آذار)، أثينا )اليونان): في حلقة  ▪

دراسية نظمتها المجموعة الخاصة للبحر المتوسط 
للجمعية  التابعة   ،(GSM( األوسط  والشرق 
اجتمع   ،(NATO PA( الناتو  لحلف  البرلمانية 
أعضاء المجموعة لمناقشة الوضع في شمال أفريقيا 
والشرق األوسط. وتعتبر الجمعية البرلمانية لحلف 
الناتو منظمة برلمانية مكونة من مشرعين من دول 
حلف شمال األطلسي، و14 عضًوا منتسًبا، وتعقد 
منتدى  األوسط  للشرق  الخاصة  المجموعة 
ومنطقة  األطلسي  شمال  حلف  من  للبرلمانيين 
القضايا  لمناقشة  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
السياسية واألمنية. في الحلقة الدراسية األولى للعام، 
ركز البرلمانيون على الثورات اإلقليمية وتبعاتها 
المحتملة، مؤكدين على الدعم الذي ينبغي أن تكون 
الجمعية البرلمانية لحلف الناتو على استعداد لتقديمه 
زيادة  حيث  من  الديمقراطي  التحول  مرحلة  في 
حرية اإلعالم، وإنشاء مؤسسات مجتمع مدني أشد 

قوة، وأنظمة انتخابية قابلة للتطبيق. 
)بلجيكا):  ▪ بروكسل  )حزيران)،  يونيو   27

قامت مجموعة من الخبراء التابعين لمراكز الفكر 
األوسط  الشرق  في  البحثية  والمعاهد  والرأي 
وأوروبا وأمريكا الشمالية بزيارة مقر حلف شمال 
الدوليين  بالمسؤولين  والتقت  األطلسي، 
فيما  النظر  وجهات  لتبادل  للحلف  والعسكريين 
األوسط،  الشرق  في  الجارية  بالتطورات  يتعلق 

الذي  والتصور  للمنطقة،  المحتملة  والتوقعات 
يتبناه سكان هذه المنطقة عن حلف شمال األطلسي 
والغرب، والدور المستقبلي لشراكات حلف شمال 
األطلسي )الحوار المتوسطي ومبادرة إسطنبول 

للتعاون).
▪  La( مادالينا  ال  )تموز)،  يوليو   5-4

الحلقة  سلّطت  )إيطاليا):   (Maddalena
الشرق  لمجموعة  العام  لهذا  الثانية  الدراسية 
األوسط الخاصة التابعة للجمعية البرلمانية لحلف 
الشرق  في  المتغير  الوضع  على  الضوء  الناتو 
األوسط وشمال أفريقيا عبر كلمات رئيسية ألقاها 
ومصر  إيطاليا  من  المستوى  رفيعو  مسؤولون 
المضيفة،  الدولة  مبادرة  على  وكذلك  والعراق، 

إيران، والتي تلقى العديد من االعتراضات. 
)بلجيكا):  ▪ بروكسل  )أيلول)،  سبتمبر   22

منطقة  من  الشباب  القادة  من  مجموعة  زارت 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا مقر حلف شمال 
األطلسي كجزء من برنامج زمالة األمم المتحدة 
التي  الموضوعات  تشمل  الحضارات.  لتحالف 
تناولتها الزيارة تحول حلف شمال األطلسي نحو 

المنطقة وتواصله معها وعملياته في ليبيا.
7 ديسمبر )كانون األول)، بروكسل )بلجيكا):  ▪

لحلف  الخارجية  الشؤون  وزراء  اجتماع  أثناء 
شمال األطلسي، ناقش الوزراء كيفية جذب بلدان 
أكبر في  بدرجة  أفريقيا  الشرق األوسط وشمال 
باألحداث  رحبوا  كما  العربي.  الربيع  أعقاب 
إلى  الحاجة  على  وشددوا  المنطقة،  في  الجارية 
تعزيز التعاون مع البلدان المعنية. وفي سبيل هذا 
الهدف، صرحوا بأنهم مستعدين للنظر في طلبات 
من  المقدمة  األطلسي  شمال  حلف  مع  الشراكة 
بلدان المنطقة، بما في ذلك ليبيا، ومشاركة خبرة 
الفريدة في إصالح قطاع  حلف شمال األطلسي 

الدفاع واألمن. 

للمزيد من المعلومات: 

الحوار المتوسطي
www.nato. int/cps/en/natol ive/
topics_52927.htm

مبادرة إسطنبول للتعاون
www.nato. int/cps/en/natol ive/
topics_52956.htm
للجمعية  التابعة  الخاصة  المتوسطية  المجموعة 

البرلمانية لحلف الناتو
http://www.nato-pa.int/default.
asp?SHORTCUT=743

معهد الدفاع التابع لحلف شمال األطلسي
www.ndc.nato.int/

منظمة  في  المتوسطيون  التعاون  شركاء   .2
)OSCE( األمن والتعاون في أوروبا

منذ وثيقة هلسنكي الختامية عام 1975 لمنظمة 
أوروبا  أمن  اُعتبر  أوروبا،  في  والتعاون  األمن 
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وثيق الصلة بأمن منطقة البحر األبيض المتوسط 
واستقرارها بأكملها. وبالتالي، على مدار العقود 
الماضية، قد عززت منظمة األمن والتعاون في 
أوروبا )OSCE) أواصر عالقاتها ودعمتها مع 
ومصر  الجزائر  وهي:  المتوسطية،  البلدان 
وإسرائيل واألردن والمغرب وتونس. وما كان 
في يوم من األيام مجرد تصريح رسمي دون أي 
مدار  على  تطور  قد  سياسية  أو  عملية  تبعات 
السنين، بل قد وِضع أيًضا موضع االختبار بسبب 
األحداث التي شهدتها المنطقة، متمثلًة في الثورات 
األخيرة وحالة عدم اليقين السياسي التي تسطير 

على بعض البلدان العربية. 
في أوائل التسعينات من القرن العشرين، طالبت 
وتونس  والمغرب  ومصر  وإسرائيل  الجزائر 
بعالقات أكثر قرًبا مع منظمة األمن والتعاون في 
أوروبا باعتبارها "دول متوسطية غير مشاركة" 
َهت لهذه الدول الدعوة لحضور  .ونتيجًة لذلك، وجِّ
اجتماعات المجلس الوزاري ومؤتمرات المراجعة 
األمن  لمنظمة  الثالثية  والمؤتمرات  األمنية 
والتعاون في أوروبا، كما حظيت باإلطالع على 
وثائق المنظمة. في قمة بودابست لعام 1994، 
المؤسسي،  الطابع  أخيًرا  العالقة  هذه  أخذت 
لتسهيل  رسمية  غير  اتصال  مجموعة  لت  وُشكِّ
االهتمام  ذات  القضايا  في  المعلومات  تبادل 
البلدان  إلى  أيًضا  الدعوة  َهت  ووجِّ المشترك. 
ومعينة  مختارة  اجتماعات  لحضور  المتوسطية 
المتوسطية.  للقضايا  المخصص  الدائم  للمجلس 
وفي عام 1995، ترقَّت هذه البلدان بصفة نهائية 
المتمثل في شركاء  إلى وضع الشراكة الحقيقية 
عام  وفي   .(MPCs( المتوسطيين  التعاون 
تعاون  شريك  أيًضا  األردن  أصبح   ،1998

متوسطي. 
دعت استراتيجية عام 2003 لمواجهة تهديدات 
األمن واالستقرار في القرن الحادي والعشرين إلى 
تعاون أكثر عمًقا مع شركاء التعاون المتوسطيين 
نظًرا للخطر المتزايد للتهديدات الناشئة من المناطق 
المجاورة. وقد ينتج عن هذا التعاون المكثف دعوة 
في  مراقبين  بصفتهم  المشاركة  إلى  الشركاء 
في  المشاركة  وكذلك  الدائم،  المجلس  اجتماعات 
تبادل المعلومات، فضاًل عن تشجيعهم على تنفيذ 
التزامات منظمة األمن والتعاون في أوروبا على 
نحو تطوعي. تتضمن مجاالت التعاون المحددة مع 
الشركاء أيًضا: أنشطة مكافحة اإلرهاب، والقضايا 
المتعلقة بالحدود، واألنشطة االقتصادية والبيئية، 
البعد  واجتماعات  التهريب،  مكافحة  ومبادرات 
اإلنساني، ومراقبة االنتخابات. في عام 2007، 
 Partnership( الشراكة  صندوق  إنشاء  جاء 
Fund) كخطوة لألمام على سبيل التعاون لتمويل 
الشركاء  إلى  خاصة  بصفة  الموجهة  األنشطة 
الرئاسة  عينت   ،2009 عام  في  المتوسطين. 
اليونانية لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا ممثاًل 
للمنطقة المتوسطين. وفي النهاية، أبرز اإلعالن 
األمن  لمنظمة   (Astana( أستانا  لقمة  الختامي 
والتعاون في أوروبا، عام 2010، الحاجة لزيادة 
التفاعل مع شركاء التعاون المتوسطيين، واعترف 

بأن "األمن في منطقة منظمة األمن والتعاون في 
المنطقة  بأمن  معقد  نحو  على  مرتبٌط  أوروبا 

المجاورة" .
ومع مرور السنين، ازداد البعد المتوسطي لتعاون 
منظمة األمن والتعاون في أوروبا، وإن كان ذلك 
الصعيد  على  منه  أكثر  السياسي  الصعيد  على 
لتعاون منظمة  العملي. ويتميز اإلطار السياسي 
الشركاء  مع  أوروبا  في  والتعاون  األمن 
المتوسطيين باالتساع، ويتضمن أنماط مختلفة من 
تلتقي  واالجتماعات.  الهيئات  في  المشاركة 
مجموعة االتصال المتوسطية على نحو منتظم، 
واألفكار.  المعلومات  تبادل  تيسير  على  وتعمل 
منظمة  رئيس  المجموعة  هذه  يرأس  ما  وعادة 
المؤتمر  يوفر  أوروبا.  في  والتعاون  األمن 
المتوسطي لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا، 
الذي ينعقد سنوًيا، فرصًة لتبادل الرؤى ووجهات 
النظر بين ممثلين رفيعي المستوى حول الشراكة، 
وبرلمانيون  دولية  منظمات  أيًضا  يحضره  كما 
وأكاديميون ومنظمات غير حكومية. في اجتماع 
في  والتعاون  األمن  لمنظمة  الوزاري  المجلس 
ويمكنهم  كمراقبين،  الشركاء  يشارك  أوروبا، 
في  المستوى  رفيعة  مناقشات  في  االنخراط 
في  والتعاون  األمن  لمنظمة  الثالثي  االجتماع 
السنوية  واالجتماعات  المؤتمرات  من  أوروبا. 
التعاون  شركاء  فيها  يشترك  التي  األخرى 
المتوسطيون: المؤتمر السنوي للمراجعة األمنية، 
والمنتدى االقتصادي، والدورات السنوية والشتوية 
للجمعية البرلمانية التابعة لمنظمة األمن والتعاون 

في أوروبا.
في ضوء أحداث الربيع العربي، ال تزال المنظمة 
تبدي رغبتها في دعم التحول الديمقراطي بمشاركة 
األدوات  جميع  وعرض  ومعاييرها،  خبراتها 
في  والتعاون  األمن  منظمة  قيم  لتعزيز  المتاحة 
أوروبا، ورفع مستوى الرفاهية واألمن والمؤسسات 
الجمعية  أرسلت  اإلطار،  هذا  وفي  الديمقراطية. 
البرلمانية لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا بعثتها 
األولى لمراقبة االنتخابات في تونس. فضاًل عن 
عقد  الذي  الوزاري  المجلس  هامش  على  ذلك، 
بعاصمة لتوانيا، فيلنيوس )Vilnius)، نظم األمين 
العام لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا، ووكيل 
السياسية  للشؤون  المتحدة  لألمم  العام  األمين 
االستجابات  لتعزيز  مشترك  نحو  على  اجتماًعا 
جنوب  منطقة  في  الجارية  للتغيرات  المنسقة 
المعلومات،  مشاركة  تيسير  أجل  من  المتوسط 
وأثناء  المساعدات.  جهود  ازدواجية  وتجنب 
االجتماع، التقى ممثلون من جامعة الدول العربية 
ومنظمة التعاون اإلسالمي بنظائرهم من االتحاد 
والمجلس  األطلسي  شمال  وحلف  األوروبي 
األوروبي، باإلضافة إلى منظمة األمن والتعاون 

في أوروبا ومنظمة األمم المتحدة.

مجموعة االتصال المتوسطية

في عام 2011، ترأست أيرلندا مجموعة االتصال 
سنوًيا  مرات  خمس  تجتمع  التي  المتوسطية، 

لمناقشة السبل المتاحة أمام منظمة األمن والتعاون 
في أوروبا لدعم التحول الديمقراطي السلمي بدول 
جنوب المتوسط، وذلك على أساس طلبات فردية 
من جانب شركاء التعاون المتوسطيين ووفقاً لما 
يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة. إذ يقوم ممثلون 
األمن  بمنظمة  المتوسطيين  التعاون  عن شركاء 
ومصر  الجزائر  )وهم:  أوروبا  في  والتعاون 
والمغرب واألردن وتونس) بموافاة الخبراء من 
أوروبا وغيرها من  منظمة األمن والتعاون في 
المنظمات الدولية بموجز بشأن األحداث الجارية 
في بالدهم. وتتيح هذه المقابالت الفرصة لمناقشة 
طيف واسع من القضايا التي تندرج ضمن األبعاد 
األمنية الثالثة لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا؛ 
وهي: أمن الحدود وإدارتها، وأمن الطاقة والبيئة، 
وإدارة الهجرة واإلصالح الديمقراطي. في عام 
مجموعة  رئاسة  بتسليم  أيرلندا  قامت   ،2012
االتصال األوروبية إلى أوكرانيا كي تتولي رئاسة 

منظمة األمن والتعاون في أوروبا.

(ASRC( مؤتمر المراجعة السنوية لألمن

فيينا  )تموز)،  يوليو  )حزيران) – 1  يونيو   29
)النمسا): خالل هذا العام، يتيح مؤتمر المراجعة 
السنوية لألمن، تحت عنوان "نحو مجتمع آمن: ما 
العمل  لمراجعة  فرصة  به"،  القيام  ينبغي  الذي 
بمنظمة  المشاركة  الدول  به  قامت  الذي  األمني 
األمن والتعاون في أوروبا. ويسبق هذا المؤتمر 
عقد جلسة خاصة لمناقشة التفاعل مع الشركاء من 
التعاون )أفغانستان والشركاء المتوسطيون  أجل 
الستكشاف  وأيضاً  الخصوص)،  وجه  على 
اإلمكانات من أجل تعزيز المشاركة في التعامل 

مع التهديدات الدولية وإدارة الحدود والهجرة. 

الدورة السنوية العشرين للجمعية البرلمانية التابعة 
لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا

6-10 يوليو )حزيران)، بلغراد )صربيا): تبنت 
الدول  من  برلمانية  شخصية   200 من  أكثر 
األعضاء بالجمعية البرلمانية التابعة لمنظمة األمن 
 Belgrade( والتعاون في أوروبا إعالن بلغراد
Declaration)، الذي يعني باألمن الحاسوبي 
جانب  إلى  اإلنسان،  وحقوق  اإلنترنت  وحرية 
قضايا أخرى. كما نادوا أيضاً بإجراء إصالحات 
أكثر  أوروبا  في  والتعاون  األمن  منظمة  لجعل 

شفافية وانفتاحاً على المجتمع المدني.

التابعة  البرلمانية  للجمعية  الخريفية  االجتماعات 
أوروبا – المنتدى  في  والتعاون  األمن  لمنظمة 

المتوسطي

دوبروفنيك/  األول)،  )تشرين  أكتوبر   9
البرلمان  يستضيف  )كرواتيا):   Dubrovnik
العاشر،  السنوي  الخريفي  االجتماع  الكرواتي 
ينضم  حيث  المتوسطي،  المنتدى  يتضمن  الذي 
ممثلون من الجزائر وإسرائيل واألردن والمغرب 
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مشاركة  دولة   52 من  نظرائهم  إلى  وتونس 
بالجمعية البرلمانية. إذ تقوم الوفود البرلمانية من 
من  الدبلوماسيون  وكذلك  والمغرب،  الجزائر 
إسرائيل وتونس بتقديم موجز للحضور كٌل عن 
دولته. ويؤكد المشاركون على مدى أهمية تحدُّث 
الحكومة علناً بشأن قضايا حقوق اإلنسان ودعم 
أفريقيا  شمال  منطقة  سياسات  في  المرأة  دور 
الصراع  مسألة  في  الدولتين  حل  نحو  والتقدم 

اإلسرائيلي – الفلسطيني. 
www.oscepa.org 

المؤتمر المتوسطي لمنظمة األمن والتعاون في 
أوروبا لعام 2011

 Budva /10-11 أكتوبر )تشرين األول)، بودفا
في  الجارية  األحداث  ظل  في  األسود):  )الجبل 
تخصيص  يتم  الراهن،  الوقت  خالل  المنطقة 
مؤتمر هذا العام من أجل "التحول الديمقراطي: 
األبيض  البحر  منطقة  في  والفرص  التحديات 
أفضل  المشاركون  يناقش  حيث  المتوسط". 
بين  ومن  المستفادة.  والدروس  الممارسات 
الشرطة والجيش  المحورية: دور  الموضوعات 
في المجتمع الديمقراطي؛ وتعزيز حقوق اإلنسان، 
والحقوق األساسية وسيادة القانون؛ وتوطيد أسس 
أن  على  المؤتمر  يؤكد  كما  الرشيدة.  الحوكمة 
األمن بمنطقة منظمة األمن والتعاون في أوروبا 
المتوسطيين  التعاون  شركاء  بمنطقة  واألمن 
أن  بالذكر  التعقيد". جدير  بالغ  بشكل  "يرتبطان 
في  والتعاون  األمن  لمنظمة  الليتوانية  الرئاسة 
أوروبا تقوم أيضاً بإعداد وثيقة عمل، ومن المقرر 
من  فيلنيوس  في  الوزاري  المجلس  إلى  تقديمها 
أجل ترقية وتعزيز الحوار والتعاون مع الشركاء. 
www.osce.org/ec/86972 

فعاليات جانبية للمجلس الوزاري في فيلنيوس

4-5 ديسمبر )كانون األول)، فيلنيوس )ليتوانيا): 
اجتماع  قبل  جانبي  وحدث  مؤتمرين  تنظيم  يتم 
في  والتعاون  األمن  لمنظمة  الوزاري  المجلس 
في  والتعاون  األمن  منظمة  مؤتمر  أوروبا؛ 
للمجتمع  المتوسطيون  التعاون  أوروبا – شركاء 
 OSCE-MPC Conference for( المدني
"الشفافية  حول  ويدور   (Civil Society
الجيدة  االنتخابية  الممارسة  في  والتعددية 
والمشاركة السياسية والعدالة واإلصالح القانوني" 
خالل  والتمييز  "التسامح  عن  الجانبي  والحدث 
للنقاش  منتدى  يوفر  الذي  الديمقراطي"  االنتقال 
لـ 80 شخصية ممثلة للمجتمع المدني من الدول 
المشاركة بمنظمة األمن والتعاون في أوروبا ومن 
الدول شركاء التعاون المتوسطيين من أجل تبادل 
األفكار واالتصال فيما بينهم، فضاًل عن تكوين 
الوزاري.  للمجلس  التوصيات  شبكات وصياغة 
الوعي  لزيادة  فرصة  أيضاً  األحداث  هذه  توفر 
لدى المنظمات غير الحكومية )NGOs) بشأن 
معايير منظمة األمن والتعاون في أوروبا، ناهيك 

ومن  والممارسات.  واألدوات  المؤسسات  عن 
جانبه، يعمل "المؤتمر الموازي للمجتمع المدني" 
على جمع الممثلين من المجتمع المدني من جميع 
أنحاء منطقة منظمة األمن والتعاون في أوروبا، 
المنطقة  في  اإلنسان  حقوق  وضع  لمراجعة 
وحرية  اإلعالم  حرية  تواجه  التي  والتحديات 
المواطنين في االجتماع والتنظيم. كما تعمل هذه 
مراجعة  على  أيضاً  واألحداث  المؤتمرات 
العملية  تواجه  التي  والتحديات  التهديدات 
الديمقراطية وسيادة القانون. ويتم تقديم مجموعة 
المجلس  إلى  القضايا  هذه  بشأن  التوصيات  من 
الوزاري للنظر فيها، ومن ثمَّ توزيعها على جميع 
الدول الـ 56 المشاركة في منظمة األمن والتعاون 

في أوروبا.

في  والتعاون  األمن  لمنظمة  الوزاري  المجلس 
أوروبا

6-7 ديسمبر )كانون األول)، فيلنيوس )ليتوانيا): 
يجتمع وزراء خارجية الدول المشاركة بمنظمة 
أجل  من  والشركاء  أوروبا  في  والتعاون  األمن 
التعاون معاً في مواجهة التحديات األمنية. ويتم 
التوصل إلى اتفاق بشأن مناقشة التهديدات خارج 
الوطن ومكافحة االتجار في البشر وتعزيز تكافؤ 
العمل  ميدان  في  والنساء  الرجال  بين  الفرص 
وتوطيد أواصر االرتباط مع الشركاء المتوسطيين. 
أجل  من  الشركاء  بشأن  فيلنيوس  إعالن  وفي 
التعاون )آسيويين ومتوسطيين) يؤكد المشاركون 
ودعم  المستدام  األمن  لتعزيز  استعدادهم  على 
المتحدة.  األمم  إطار  في  الديمقراطي  االنتقال 
يقرر  بالمجلس،  اإلغالق  تعليقات  وخالل 
المشاركون أيضاً رفع مستوى الشراكة من خالل 
من  واسع  بشأن طيف  التفاعل  من  مزيد  تيسير 
القضايا العملية التي من شأنها مساعدتهم في إدارة 

عمليات االنتقال وتنفيذ اإلصالحات.
www.osce.org/node/82462 

حوار 5+5  .3

أكتوبر 1990  في 10  تدشين حوار 5+5  تم 
خالل اجتماع وزاري في روما ضّم الدول العشر 
األبيض  البحر  حوض  غرب  على  المطلة 
المتوسط: خمس دول من اتحاد المغرب العربي 
وتونس)  وليبيا  وموريتانيا  والمغرب  )الجزائر 
)فرنسا  األوروبي  االتحاد  من  دول  وخمس 
ويتمتع  ومالطة).  والبرتغال  وإيطاليا  وإسبانيا 
فلقد  رسمية.  وغير  مرنة  بطبيعة   5+5 حوار 
منتدى  مجرد  من  السنين،  مدار  على  تحول، 
سياسي إلى منتدى لتعزيز التعاون اإلقليمي متعدد 
أسهمت  وقد  المتوسط.  غرب  بمنطقة  الجوانب 
انفتاح  الحوار وعدم رسميته في حدوث  مرونة 
تدريجي، كما أن الوزراء المشاركين والمسؤولين 
من  متزايد  عدد  لمناقشة  حالياً  يلتقون  الكبار 
القضايا. جدير بالذكر أن هذا الحوار ال يتعامل 

سوى مع منطقة غرب المتوسط، وبهذا ال يكون 
ثمة ما يدعوه لمناقشة مسألة النزاع اإلسرائيلي –
نه، إلى جانب تجانس تركيبة  الفلسطيني، مما يمكِّ
المشاركين في الحوار، من التوصل إلى اتفاقات 
األصل  في  الحوار  هذا  تدشين  تم  وقد  جديدة. 
ع  كتسوية سياسية بين وزراء الخارجية، فيما توسَّ
والبيئة  التعليم  مثل  أخرى  جوانب  لضم  مؤخراً 
الداخلية  الشؤون  عن  فضاًل  المتجددة،  والطاقة 
)منذ عام 2002)  والهجرة  )منذ عام 1995) 
والعالقات البرلمانية )منذ عام 2003) والدفاع 
)منذ عام 2004) والسياحة )منذ عام 2006) 
والنقل )منذ عام 2007). وبسبب طبيعته العملية 
والتنفيذية، يعتبر هذا الحوار منتدى مثالياً لتبادل 
األفكار وإطالق المبادرات الجديدة. كذلك، يمكنه 
االستفادة أيضاً من نطاقه الجغرافي المقيَّد، الذي 
األبيض  البحر  غرب  منطقة  على  يقتصر 
المتوسط. ولقد شجعت هذه المبادرة على إدراج 

كل من ليبيا وموريتانيا في السياق اإلقليمي. 

اللقاءات الرئيسية في عام 2011

)تونس):  ▪ تونس  )شباط)،  فبراير   23-21
يلتقي وزراء التعليم بدول مجموعة 5+5 حسب 
الخطة في اللقاء األخير المنعقد بمدينة بياريتيز 
(Biarritz) عام 2009، حيث يهتم المشاركون 
بالتطوير الرقمي في المدارس. وتجري فعاليات 
للتعليم  يوروميد  معرض  من  األولى  النسخة 
المعرض  (Euromed Education) خالل 
الدولي بمدينة الكرم. وكجزء من مبادرة "التعليم 
5+5"، يعد هذا اللقاء الفرصة األولى للمحترفين 
 (ICT( والوزراء في قطاع تكنولوجيا المعلومات
بقطاع  معرفتهم  وزيادة  جديدة  شراكات  لبناء 
التعليم ومالحظة االختالفات بين شاطئي البحر 
في  بالتعليم  يتعلق  فيما  أفضل  عالقات  إليجاد 

العصر الرقمي. 
يونيو )حزيران)، فاليتا )Valetta) )مالطة):  ▪

تم تأجيل القمة الثانية لزعماء ورؤساء حكومات 
دول مجموعة 5+5، التي كان مقرراً لها أن تنعقد 
في مالطة عام 2011، إلى 20 فبراير )شباط) 
2012 في إيطاليا بسبب األحداث األخيرة بمنطقة 

البحر األبيض المتوسط. 
15-16 نوفمبر )تشرين الثاني)، نواكشوط  ▪

)موريتانيا): يرحب اجتماع لجنة التيسير الثالثة 
بمجموعة 5+5  الخاصة  الدفاع  لمبادرة  عشرة 
ليبيا،  بشأن  مبادرة مجموعة 5+5  إلى  بالعودة 
بسبب  أشهر  لبضعة  المشهد  عن  غابت  التي 
التغيرات االجتماعية السياسية الجارية خالل عام 
الدول  من  المسؤولون  ويستعرض   .2011
المشاركة عدداً من القضايا؛ كاإلرهاب والهجرة 
غير الشرعية واألمن الجوي، فضاًل عن التحضير 
الدفاع  مبادرة  بخصوص  القادم  الوزاري  للقاء 
واستعراض أحداث خطة التحرك لهذا العام، التي 
ذات  العسكرية  اللقاءات  من  عدداً  تضمنت 
المستوى الرفيع في الدول األعضاء، ناهيك عن 
التدريبات العملية والدورات التدريبية والدراسات 
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تعزيز  إلى  تهدف  التي  واالستراتيجية  البحثية 
غرب  بمنطقة  واالستقرار  والسالم  األمن 

المتوسط. 
نواكشوط  ▪ األول)،  )كانون  ديسمبر   11-10

العشر  للدول  الدفاع  )موريتانيا): يجتمع وزراء 
المطلة على المتوسط المشاركة في مبادرة الدفاع 
الوزاري  اللقاء  فعاليات  لعقد   5+5 لمجموعة 
السابع لهم. ويعدُّ هذا اللقاء هو األول من نوعه 
عقب التغيرات األخيرة التي لحقت بالنظام الحاكم 
في تونس وليبيا وأيضاً بعد فوز اإلسالميين أخيراً 
في االنتخابات المغربية. ويتبنى هذا اللقاء خطة 
تنفيذ  يقيِّم  كما   ،2012 بعام  الخاصة  التحرك 
أنشطة عام 2011. جدير بالذكر أنه تم عقد العديد 
من الدورات التدريبية والتدريبات المشتركة بين 
األبيض  البحر  شاطئي  من  كل  على  الدول 

المتوسط للمرة األولى خالل هذا العام. 
الكبيرة؛  التهديدات  من  عدداً  المنطقة  تواجه 
وتجارة  الشرعية  غير  والهجرة  كاإلرهاب 
انتشار  إلى  باإلضافة  واألسلحة،  المخدرات 
وربما  ليبيا.  في  االضطرابات  بسبب  األسلحة 
تكون تلك األسلحة، في واقع األمر، قد وقعت في 
الوزاري  اإلعالن  يقرر  إرهابية.  شبكات  أيدي 
التالية  الرئاسة  فترة  المغرب  منح  المشترك 
العام  خالل  األولويات  على  ويؤكد  للمبادرة، 
اإلرهاب  قضية  مع  التعامل  بينها  ومن  القادم، 
الحساسة، واختطاف الرهائن وعدم االستقرار في 
منطقة الساحل، فضاًل عن تدشين هيئة غير دائمة 
في حاالت األزمة والجريمة المنظمة على وجه 
تجري  التي  الصعوبات  وبمعرفة  العموم. 
مواجهتها في جوانب أخرى من حوار مجموعة 
5+5 بسبب الثورات والتغيرات التي تؤثر على 
تجدر  أفريقيا،  شمال  بمنطقة  األعضاء  الدول 
مالحظة أن جميع أعضاء مبادرة الدفاع الخاصة 
اللقاءات  جميع  في  شاركوا  قد  بمجموعة 5+5 

واألنشطة خالل عام 2011.

)AII( 4. المبادرة األدرياتيكية األيونية

تم إطالق المبادرة األدرياتيكية األيونية بالقمة التي 
دارت حول التنمية واألمن في البحرين األدرياتيكي 
أنكونا  في  فعالياتها  جرت  والتي  واأليوني، 
للتفتت  كاستجابة   ،2000 عام   (Ancona)
أعقاب  في  المنطقة  في  واأليديولوجي  السياسي 
المفوضية  ظل  وتحت  برلين.  جدار  تفكيك 
ألبانيا  خارجية  وزراء  من  كل  قام  األوروبية، 
وإيطاليا  واليونان  وكرواتيا  والهرسك  والبوسنة 
وسلوفينيا بالتوقيع على إعالن أنكونا بهدف توطيد 
االقتصاد  لتعزيز  اإلقليمي  التعاون  أواصر 
آفاق  ودعم  المنطقة  في  السياسي  واالستقرار 
انضمام الدول غير األعضاء في االتحاد األوروبي 
إليه. وفي عام 2007، انضمت صربيا والجبل 
األسود إلى المبادرة. كما تغير الموقف الجيوسياسي 
منذ تأسيس المنظمة: حيث انضمت سلوفينيا إلى 
االتحاد األوروبي عام 2004، في حين ستصبح 

كرواتيا عضواً رسميا بحلول عام 2013، وتتقدم 
الدول األربع األخرى – ألبانيا والبوسنة والهرسك 
إلى  االنضمام  نحو  وصربيا –  األسود  والجبل 
االتحاد األوروبي ضمن إطار عملية االستقرار 
 Stabil isation and ( لمشاركة  وا
كل  كانت  وإن   ،(Association Process
منها تعمل وفق إطار زمني وظروف خاصة بها.
تتمثل نقطة التركيز األساسية للمبادرة األدرياتيكية 
لمشكالت  مشتركة  حلول  إيجاد  في  األيونية 
مشتركة بمعرفة أوجه التشابه التاريخية والثقافية 
لألمانة  ووفقاً  المنطقة.  دول  بين  والجيوسياسية 
الدائمة )PS)، فإن العالقات التجارية واالجتماعية 
تقوية  شأنها  من  المشاركة  الدول  بين  األقوى 
أو  السياسي  المستوى  المنطقة ككل، سواء على 
االقتصادي. ومن بين المشكالت التي تتم مناقشتها: 
حماية البيئة في البحرين األدرياتيكي واأليوني؛ 
والتعاون بين الجامعات؛ والثقافة؛ والحفاظ على 
ومكافحة  الطبيعية؛  الكوارث  أعقاب  في  الفن 

الجريمة؛ والتعاون في المجاالت البحرية.
صنع  هيئة  األيوني  األدرياتيكي  المجلس  يمثل 
وزراء  )ويضم  بالمبادرة  الخاصة  القرارات 
جدول  إعداد  ويتم  المشاركة)،  للدول  الخارجية 
اللقاءات  خالل  العام  في  مرات  ثالث  أعماله 
العادية للجنة كبار المسؤولين )الهيئة التنفيذية).

تنتقل رئاسة المبادرة بالتناوب بين األعضاء على 
الترتيب األبجدي كل عام في شهر مايو  أساس 
)أيار)/ يونيو )حزيران). وقد انتهت فترة رئاسة 
الجبل األسود في مايو )أيار) 2011، وتولت من 

بعدها صربيا حتى مايو )أيار) 2012. 
األدرياتيكية  للمبادرة  الدائمة  األمانة  تأسست 
األيونية عام 2008 تحت رئاسة اليونان، وتدير 
برنامج التعاون اإلقليمي، الذي يشارك في تمويل 
خالل  من  تشغيلها  يتم  الحدود  عبر  مشروعات 
المبادرة  دول  وتدعم  المستديرة  الطاوالت 
األدرياتيكية األيونية خالل عملية تنفيذ استراتيجية 
االتحاد األوروبي من أجل المنطقة األدرياتيكية 
األمانة  تدشين  جرى  وقد  المصغرة.  األيونية 
على  ’’تركيزاً  أكثر  المبادرة  لجعل  الدائمة 
في  التقنية  هذه  فاعلية  ثبتت  حيث  المشاريع’’، 

المنطقة المصغرة.
وفي هذا الصدد، يعتبر اعتماد استراتيجية االتحاد 
األدرياتيكية – المصغرة  للمنطقة  األوروبي 
في  الثالثة  المصغرة  المنطقة  وهي  األيونية، 
المنطقة. حيث  تنمية  نحو  أوروبا، خطوة مهمة 
المناطق  وصل  في  بها  الخاصة  المهام  تتمثل 
بالمنطقة المصغرة من أجل ترسيخ سبل التنمية 
من  الساحلية  البحرية  البيئة  وحماية  المستدامة 
التلوث، مع اتباع التوجيهات االستراتيجية لالتحاد 
واالستقرار،  والنمو  التنمية  أجل  من  األوروبي 
لعام  األوروبي  االتحاد  استراتيجية  وخصوصاً، 
تنفيذها  يجري  سوف  األخيرة،  وهذه   .2020
اليونانية  الرئاسة  أثناء   2014 عام  خالل 
واإليطالية لالتحاد األوروبي. يتمثل الهدف العام 
بالمبادرة  المشاركة  الدول  بين  التعاون  من 
األدرياتيكية األيونية والهيئات اإلقليمية الساحلية 

والشبكات البحثية في جعل الحوض عبارة عن 
بحر داخلي لالتحاد األوروبي مع انضمام دول 
الشديد  التجانس  لعدم  إليه. ونظراً  البلقان  غرب 
في الخصائص بالمنطقة، فإن البحرين األدرياتيكي 
األفراد  حركة  بحرية  يتأثران  سوف  واأليوني 

والبضائع والخدمات.
تتعاون المبادرة أيضاً مع منظمات إقليمية أخرى 
أوروبا  مبادرة  أوروبا، وهي:  في جنوب شرق 
اإلقليمي  التعاون  ومجلس   ،(CEI( الوسطي 
شرق  جنوب  في  التعاون  وعملية   ،(RCC)
أوروبا )SEECP)، والتعاون االقتصادي للبحر 
بمنطقة  التعاون  وعملية   ،(BSEC( األسود 
بالمنطقة  أخرى  ومنتديات   (DCP( الدانوب 
التجارية  الغرف  )منتدى  واأليونية  األدرياتيكية 
 UniAdrion وشبكة  واأليونية،  األدرياتيكية 
ومنتدى المدن والبلدات األدرياتيكية واأليونية). 
نقطة  العالقات  من  الواسعة  الشبكة  هذه  وتعد 
االتحاد  سياسات  لتطور  محورية  مرجعية 
إذ  واإلقليمي؛  المحلي  المستوى  على  األوروبي 
الوطن  خارج  الشراكات  دعم  جعل  في  تساعد 
استراتيجياً على المستوى المحلي، كما تساهم في 
الهيئات  بين  والتعاون  الحوار  منظومات  بناء 

والمناطق واإلدارات المركزية المحلية. 
بالمبادرة  الخاصة  التحركات  في  البت  يتم 
موائد  أربع  خالل  من  األيونية  األدرياتيكية 
المشاريع  التالية:  للقضايا  مخصصة  مستديرة 
النقل  مجال  في  التعاون  والمتوسطة؛  الصغيرة 
بين  والتعاون  والثقافة  السياحة  والمالحة؛ 

الجامعات؛ البيئة والحماية من الحرائق.

األحداث الرئيسية خالل فترة رئاسة الجبل األسود 
للمبادرة

خالل فترة رئاسة الجبل األسود للمبادرة، تتمثل 
في  المستديرة  للموائد  األساسية  التركيز  نقطة 
االتحاد  عمل  إطار  ضمن  الوثيق  التعاون 

األوروبي لتسهيل االنضمام إليه.
خالل  ▪ )إيطاليا):  أنكونا  )نيسان)،  أبريل   8

الحوض  في  للصيد  األول  الدولي  المنتدى 
األدرياتيكي – األيوني، المقام بالتعاون بين الدول 
واأليوني  األدرياتيكي  البحرين  على  المطلة 
على  المشاركون  يتفق  األوروبية،  والمفوضية 
للحدود،  عابرة  مشتركة  مشاريع  دراسة 
وخصوصاً في األنشطة المرتبطة بصيد األسماك.

)الجبل  ▪ بودفا  )نيسان)،  أبريل   13-11
األسود): ينعقد االجتماع التاسع لرؤساء برلمانات 
الدول األعضاء في المبادرة األدرياتيكية – األيونية 
األبيض  البحر  المتوسط – مهد  "منطقة  عن 
الطاقة  المستدامة في قطاع  المتوسط" و"التنمية 
ويتعهد  األدرياتيكية – األيونية".  المنطقة  في 
في  البرلماني  التأييد  بحشد  رسمياً  المشاركون 
انضمام  تحقيق  أجل  الجهود من  لتكثيف  دولتهم 
المبادرة  في  المشاركة  البلقان  غرب  دول 
األوروبي،  االتحاد  إلى  األدرياتيكية – األيونية 
فضاًل عن مطالبة المؤسسات األوروبية بتطوير 
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الحوض  أجل  من  مصغرة  إقليمية  استراتيجية 
األدرياتيكي – األيوني.

بودغوريتسا/  ▪ )نيسان)،  أبريل   12
المائدة  تهدف  األسود):  )الجبل   Podgorica
والثقافة  السياحة  بمناقشة  المعنية  المستديرة، 
التنمية  تحقيق  إلى  الجامعات،  بين  والتعاون 
المستدامة بصورة أسرع في كل الدول المشاركة 
بالمبادرة األدرياتيكية – األيونية عبر تقوية قطاع 
السياحة. وقد كانت نتيجة االجتماع هي بلوغ الحد 
األقصى من خالل تطوير التعليم المهني وتنمية 
إلى  االعتبار  بعين  النظر  مع  البحرية  السياحة 
أهمية االستمرارية وحماية البيئة. يناقش االجتماع 
أيضاً قضايا التعاون في قطاع السياحة والتوسع 

في أسواق بعيدة.
22 مايو )أيار)، بروكسل )بلجيكا): االجتماع  ▪

الجبل  رئاسة  إن  المسئولين.  كبار  للجنة  الثالث 
ر المشاركين برغبة جمهورية مقدونيا  األسود تذكِّ
اليوغوسالفية السابقة )FYROM) في أن تصبح 
عضواً في المبادرة األدرياتيكية – األيونية. لكن 
نتيجة  باإلجماع  موافقة  على  الحصول  يتم  لم 
لألمانة  العام  واألمين  وألبانيا  اليونان  لرفض 
الدائمة للمبادرة األدرياتيكية – األيونية، الذي أكد 
األدرياتيكية – األيونية منظمة  المبادرة  أن  على 
مالحية وليس هناك ما يدعو النضمام دولة غير 
ساحلية. ويتفق المشاركون على أخذ ما يكفي من 
الوقت لتقييم مقترح مقدونيا والعمل داخل إطار 
فإن  جانبها،  ومن  انضمامها.  أجل  من  قانوني 
األولوية  جوانب  إلى  تشير  الصربية  الرئاسة 
التالية: النقل واالتصاالت والتعاون بين الجامعات.

23 مايو )أيار)، بروكسل )بلجيكا): أعرب  ▪
األدرياتيكي  المجلس  اجتماع  في  المشاركون 
واأليوني الثالث عشر عن امتنانهم لما تم إحرازه 
من تقدم في توثيق الروابط بين االتحاد األوروبي 
لتسهيل  األيونية،  األدرياتيكية  المبادرة  ودول 
انضمامها إليه في المستقبل ولتسهيل التعاون في 
أيضاً  المشاركون  يؤكد  كما  المشتركة.  البرامج 
على وجود رغبة مشتركة لدى برلمانات الدول 
المشاركة بشأن تحقيق أهداف االتحاد األوروبي 
بين  التعاون  أهمية  عن  ناهيك  مجمل،  بشكل 
واأليوني  األدرياتيكي  الحوض  في  الحكومات 

كوسيلة لتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.

األحداث الرئيسية خالل فترة الرئاسة الصربية

في  الصربية  للرئاسة  األساسية  األهداف  تتمثل 
تحسين القيم الديمقراطية لالتحاد األوروبي وتقوية 

المبادرة  في  األعضاء  الدول  بين  العالقات 
االهتمام على  يتم  األيونية. وسوف  األدرياتيكية 

نحو خاص بمكافحة الجريمة المنظمة.
)صربيا):  ▪ بلغراد  )حزيران)،  يونيو   21

المبادرة  في  المسئولين  كبار  لجنة  اجتماع 
المنطقة  تأسيس  يعتبر  األيونية.  األدرياتيكية 
أولويات  إحدى  المصغرة  األيونية  األدرياتيكية 
االتحاد األوروبي خالل فترة الرئاسة الصربية. 
ويعتبر دعم الدول األعضاء باالتحاد األوروبي 
من األمور الحاسمة بالنسبة لهذا الغرض. كذلك، 
تدعو  التي  االقتراحات  أيضاً  المشاركون  يدعم 
بعد  الفني  العمل  لحفظ  بروتوكول  على  للعمل 
مبادئ  وصياغة  الطبيعية  الكوارث  أو  الزالزل 
للحدود  عابرة  مشتركة  مشاريع  لتقديم  توجيهية 
مدعومة من األموال التي تقدمها إيطاليا. وتمثل 
األيونية  األدرياتيكية  للمبادرة  الدائمة  األمانة 
الموافقة  بشأن  معلومات  على  للحصول  مرجعاً 
كمنطقة  األيونية  األدرياتيكية  المنطقة  على 
التمويل  إلى  مصغرة، كما أن بوسعها الوصول 
المنطقة  هذه  إنشاء  لدعم  إيطاليا)  من  )المقدم 
أن  على  أيضاً  المشاركون  يتفق  كما  المصغرة. 
حدوث  تضع  ال  األيونية  األدرياتيكية  المبادرة 

توسعات جديدة في الحسبان.
)الواليات  ▪ نيويورك  )أيلول)،  سبتمبر   23

الرسمي  غير  االجتماع  األمريكية):  المتحدة 
األيونية  األدرياتيكية  المبادرة  خارجية  لوزراء 
في  األعضاء  والدول  الوسطى  أوروبا  ومبادرة 
عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا. ويتمثل 
هدف هذا االجتماع في تعزيز التعاون بين مبادرة 
أوروبا الوسطى وعملية التعاون في جنوب شرق 
خاصًة  األيونية،  األدرياتيكية  والمبادرة  أوروبا 
إلى  والحاجة  االقتصادي  بالتعاون  يتعلق  فيما 
تطوير البنية التحتية ووسائل النقل في المنطقة. 
ويتفق الوزراء على أن المنهج المرن، الذي يركز 
بالنسبة  فاعلية  األكثر  هو  المشروعات،  على 
ينادون بتضمين األعمال الخاصة  للمنطقة، كما 

في تصميم وتنفيذ هذه المشاريع.
3 أكتوبر )تشرين األول)، بلغراد )صربيا):  ▪

المشاريع  بمناقشة  المعنية  المستديرة  المائدة 
الصغيرة والمتوسطة. يذكر المشاركون الحاجة 
بين  النزاعات  لتسوية  دولية  محكمة  وجود  إلي 
المستثمرين مجاناً؛ ويتمثل التحدي األساسي في 
إلى  اللجوء  بعدم  االستثمارات  هذه  إقناع 
المؤسسات الخاصة لتلبية هذه الحاجة. حيث يقوم 
بتقديم  األعضاء  الدول  من  دولة  كل  ممثلوا 
الصغيرة  للمشاريع  التمويلية  االستراتيجيات 

والمتوسطة المعمول بها في بلدهم، ويؤكدون على 
القروض  في  تتمثل  الرئيسية  الصعوبات  أن 
الباهظة ونقص مؤسسات االئتمان، التي يمكنها 
قبل  من  الكافي  غير  والدعم  البنوك،  منافسة 
منصة  أيضاً  المشاركون  يعتمد  كما  حكوماتهم. 
البلقان لالستثمارات ذات الحجم الصغير  غرب 
للشركات  المالي  للدعم  كنموذج  والمتوسط 

اإلبداعية سريعة النمو.
بلغراد  ▪ الثاني)،  )تشرين  نوفمبر   30-29

المؤتمر  في  المشاركون  أعرب  )صربيا): 
اإلقليمي لوزراء الداخلية والعدل عن استعدادهم 
للتعاون في محاربة كافة صور الجريمة، وتشكيل 
فريق خبراء إقليمي من الهيئات التنفيذية المركزية 
بناء على مبادرة من وزير العدل بالدولة المعنية، 
اإلطار  لتنفيذ  الشرطة  من  خاص  نوع  وإنشاء 
اإلعالن  تم  وقد  عليه.  المتفق  العالمي  القانوني 
المساعدة  أجل  من  التعاون  تعزيز  عن  أيضاً 

القانونية الدولية.
13 ديسمبر )كانون األول)، أنكونا )إيطاليا):  ▪

تجمع المائدة المستديرة المعنية بمناقشة التعاون 
وخفر  المشاركة  الدول  ممثلي  بين  المالحي 
السواحل اإليطالي )ITCG) معاً للتعاون بشأن 
تنسيق القوانين المالحية في كل الدول. ويشترك 
خفر السواحل اإليطالي وطاقم التفتيش السلوفيني 
بروتوكول  في  واألغذية  والغابات  للزراعة 
لمراقبة أنشطة الصيد، كما يعمل خفر السواحل 
اإليطالي أيضاً على ثالثة مشاريع من أجل حماية 
)إدارة  األيونية  األدرياتيكية  المنطقة  في  البيئة 
البيئي  التقييم  المتكاملة؛  الساحلية  المنطقة 
االستراتيجي ألنشطة المالحة بما في ذلك قضية 
لمنطقة  الطواريء  خطة  الصابورة؛  مياه 
شراكة  وجود  المشاركون  ويدعم  األدرياتيك). 
للعمل  اإليطالي  السواحل  خفر  مع  غير رسمية 
معاً في مشاريع يمولها االتحاد األوروبي تتعلق 
بالتدريب المالحي وبناء القدرات. ويتمثل الهدف 
"التعاون   ADRIATIC 11 مشروع  من 
البحر  في  الساحل  حراسة  وتطوير  اإلقليمي 
بين  والتطوير  التعاون  تعزيز  في  األدرياتيكي" 
الدول  بجميع  المالحية  والهيئات  السواحل  خفر 
األدرياتيكية  المبادرة  في  المشاركة  الساحلية 
السواحل  خفر  أن  بالذكر  جدير  األيونية. 
النرويجي يدعم هذا الهدف من خالل تقديم الدعم 

الفني والتعليمي.

لمزيد من المعلومات: 
www.aii-ps.org/
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يقدم هذا الفصل تفاصيل نتائج االنتخابات الرئاسية 
التي أجريت خالل عام 2011 في  والتشريعية 
الدول المستقلة المحيطة بالبحر األبيض المتوسط. 
الشعبية  االستفتاءات  أيضاً  القائمة  وتتضمن 
واالنتخابات التي أجريت داخل كيانات مستقلة أو 

في أي أقاليم أخرى ذات أهمية سياسية. 

البرتغال 
االنتخابات الرئاسية 

23 يناير )كانون الثاني) 2011
الثاني)  )كانون  يناير   22 السابقة:  االنتخابات 

2006
الرئيس  انتخاب  ويتم  برلماني.  جمهوري  نظام 

لمدة أربعة أعوام.

% الجولة المرشحون
األولى

 Anibal Cavaco( أنيبال كافاكو سيلفا
Silva) ]الحزب الديمقراطي االجتماعي 

ٍ)SDP) وحزب الشعب )PP) وحركة أمل 
 Hope for Portugal( من أجل البرتغال

](Movement

52.95

 (Manuel Alegre( مانويل أليغري
]الحزب االشتراكي )SP) وكتلة اليسار 
 (DPA( والحزب الديمقراطي لألطلسي 

](PCTP/MRPPو

19.74

 (Fernando Nobre( فرناندو نوبري
)مستقل)

14.07

 (Francisco Lopes( فرانسيسكو لوبيز
 (PCP( الحزب الشيوعي البرتغالي[

](The Greens( وحزب الخضر

7.14

 Jose Manuel( جوزيه مانويل كويلو
Coelho) ]الحزب الديمقراطي الجديد 

](New Democracy Party)

4.51

 (Defensor Moura( ديفينسور مورا
)مستقل)

1.59

نسبة المشاركة اإلجمالية 46.52%

االنتخابات التشريعية

5 يونيو )حزيران( 2011
االنتخابات السابقة: 27 سبتمبر )أيلول) 2009
يعتمد النظام التشريعي في البرتغال على مجلس 
جمهوري واحد يضم 230 مقعداً. ويتم انتخاب 

النواب على أساس التمثيل النسبي بنظام القائمة 
ككل،  الدولة  المجلس  أعضاء  ويمثل  الحزبية. 
وليس الدوائر التي جرى انتخابهم فيها فحسب. 
وتتطلب الحكومة دعم األغلبية في المجلس من 

أجل االستمرار في القيام بمهام عملها.

المقاعد%األحزاب 
الحزب الديمقراطي االجتماعي 

(SDP)
46.96108

(SP( 32.1774الحزب االشتراكي

 ،CDS/PP( حزب الشعب
مسيحي ديمقراطي)

10.4324

 ،CDU( تحالف الوحدة الديمقراطي
تحالف الحزب الشيوعي وحزب 

الخضر)

6.9616

كتلة اليسار )BE، اجتماعي/
تروتسكي/ شيوعي)

3.488

نسبة المشاركة اإلجمالية: 58.03%

إسبانيا
االنتخابات التشريعية

20 نوفمبر)تشرين الثاني) 2011
االنتخابات السابقة: 9 مارس )آذار) 2008

 Cortes( نظام ملكي برلماني، ويتألف البرلمان
Generales) من غرفتين تشريعتين: مجلس 
الخدمة  فترة  وتمتد  النواب.  ومجلس  الشيوخ 
تنعقد  أعوام  أربعة  مدة  المجلسين  لكال  النيابية 
بعدها االنتخابات لتجديدهما. ويتم انتخاب 350 
أساس  النواب على  مقاعد مجلس  لشغل  عضواً 
التمثل النسبي بالقوائم الحزبية المغلقة، فيما تتوزع 
على  مقعداً  البالغة 259  الشيوخ  مجلس  مقاعد 
النحو التالي: يتم انتخاب 208 عضوا عن طريق 
كل  عن  مقاعد  أربعة  لشغل  المباشر  االنتخاب 
المقاعد  شاغلي  تعيين  يتم  فيما  انتخابية،  دائرة 
المتبقية البالغ عددها 51 مقعداً بواسطة الهيئات 

التشريعية المستقلة.

أعضاء النواباألحزاب
مجلس 
الشيوخ

 الحزب الشعبي 
(PP، محافظ)

186136

حزب العمال االشتراكي 
 ،PSOE( األسباني
اشتراكي ديمقراطي)

11054

اليسار الموحد 
 ،IU-ICV-CHA)

الجناح األيسر)

111

حزب االتحاد والتقدم 
 ،UPD( والديمقراطية

ليبرالي)

50

حزب التقارب واالتحاد 
(CiU، محافظ وقومي 

إقليمي)

169

 (Amaiur( أمايور
)يساري مستقل إقليمي)

73

حزب الباسك القومي 
(EAJ-PNV، محافظ 

وقومي إقليمي)

54

يسار كتالونيا الجمهوري 
(ERC، اجتماعي 

ديمقراطي مستقل إقليمي)

30

الكتلة القومية الغاليسية 
(BNG، يساري مستقل 

إقليمي) 

20

االئتالف الكناري 
 Canarian)

 Coalition-New
 Canarias(

 ،(CC-NC-PNC
محافظ إقليمي)

21

30أحزاب أخرى

نسبة المشاركة في االنتخابات: 68.94%

سلوفينيا
االنتخابات التشريعية

4 ديسمبر )كانون األول) 2011
االنتخابات السابقة: 21 سبتمبر )أيلول) 2008
المجالس  ثنائي  نظام  ذات  برلمانية  جمهورية 
 Skupscina( الوطنية  الجمعية  التشريعية؛ 
 Drzavni( الوطني  والمجلس   ،(Slovenije
ويضطلع  عضواً،   40 يضم  الذي   ،(Svet
باستعراض المصالح المحلية واألعمال التجارية 
إلى جانب واجبات أخرى. وتستمر فترة الخدمة 
مقاعد  أما  مدة خمس سنوات.  النيابية ألعضائه 
الجمعية الوطنية )Drzavni Zbor)، فيتم الحشد 
النتخاب 90 عضواً لشغل المقاعد بها. ويجري 
انتخاب 88 عضواً منهم بناء على نظام التمثيل 
النسبي. فيما يتم تخصيص المقعدين الباقيين ألفراد 

التسلسل الزمني

المرصد االنتخابي لدول البحر األبيض المتوسط
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من جماعات عرقية تمثل أقلية في البالد. وتستمر 
فترة الخدمة النيابية لألعضاء مدة أربع سنوات. 

المقاعد%األحزاب 
قائمة زوران يانكوفيتش – سلوفينيا 

اإليجابية )LZJ-PS، اجتماعية 
ليبرالية) 

28.5128

الحزب الديمقراطي السلوفيني 
(SDS، محافظ) 

 26.1926

الحزب االشتراكي الديمقراطي 
 (SD)

 10.5210

قائمة غريغور فيرانت المدنية 
(LGV، ليبرالية) 

 8.378

الحزب الديمقراطي لمتقاعدي 
 (DeSUS( سلوفينيا

 6.976

حزب الشعب السلوفيني 
 Slovenska ljudska)

 (stranka، SLS

 6.836

سلوفينيا الجديدة – حزب الشعب 
المسيحي )NSi، مسيحي 

ديمقراطي) 

 4.884

2-الجالية الوطنية اإليطالية والمجرية

نسبة المشاركة اإلجمالية: 65.6

كرواتيا
االنتخابات التشريعية

4 ديسمبر )كانون األول) 2011
الثاني)  نوفمبر)تشرين   25 السابقة:  االنتخابات 

2007
يعتمد النظام الكرواتي على مجلس تشريعي واحد 
 ،(Hrvatski Sabor( البرلمان الكرواتي هو 
ويضم 151 عضواً يتم انتخابهم لمدة أربع سنوات 
على أساس االقتراع السري المباشر. ويتم توزيع 
المقاعد على النحو التالي: يتم انتخاب 140 عضواً 
من أعضاء البرلمان في 10 دوائر انتخابية، بحيث 
يقومون بتمثيل جميع األراضي الكرواتية، وبوسع 
هؤالء األعضاء خوض االنتخابات، إما باالنتساب 
إلى حزب معين أو بصفة مستقلة؛ فيما يتم انتخاب 
3 أعضاء في الدوائر التي تمثل مواطني كرواتيا 
في الشتات، و8 آخرين لتمثيل الجماعات العرقية 
من األقليات في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد.

المقاعد%الحزب
(KK( ائتالف كوكوريكو

الحزب الديمقراطي االشتراكي 
 (SDP)

 ،HNS( حزب الشعب الكرواتي
وسط)

المجلس الديمقراطي اإلستيري 
(IDS، إقليمي – وسط)

حزب المتقاعدين الكروات 
(HSU)

40.480

االتحاد الديمقراطي الكرواتي 
والحلفاء )HDZ، محافظ)

23.444

العمال الكروات – حزب العمل 
(HL SR)

5.16

الجمعية الديمقراطية الكرواتية 
(HDSSB( لسلوفينيا وبارانيا

2.96

القائمة المستقلة إيفان غروبيسيتش 
(Ivan Grubisic)

2.82

(HSS( 3.01حزب الفالحين الكروات

حزب الحقوق الكرواتي 
(HSP-HČSP)

2.81

140الدوائر االنتخابية المحلية

الدائرة االنتخابية لمواطني كرواتيا 
المقيمين خارج البالد

3

االتحاد الديمقراطي الكرواتي 
(HDZ)

71.983

8الدائرة االنتخابية لألقليات الوطنية 

حزب الصرب الديمقراطيين 
المستقلين )SDSS) – األقلية 

الوطنية الصربية

3

 (KK( ائتالف كوكوريكو
)األقليات الوطنية التشيكية 

والسلوفاكية)

1

4ممثلو أقليات وطنية أخرى

نسبة المشاركة اإلجمالية %61.77 )الدوائر االنتخابية المحلية)

مقدونيا 
االنتخابات التشريعية

5 يونيو )حزيران) 2011
االنتخابات السابقة: 1 يونيو )حزيران) 2008

ذات  برلمانية  جمهورية  هي  مقدونيا  جمهورية 
مجلس تشريعي واحد. ويجري انتخاب أعضاء 
أساس  على   (Sobranie( الجمهورية  مجلس 
االقتراع المباشرة لتولي مسؤولية الخدمة النيابية 
انتخاب  ويتم  سنوات:  أربع  قوامها  فترة  خالل 
النسبي  التمثيل  120 من األعضاء على أساس 
)باستخدام طريقة هوندت/ D'Hondt) في ست 
دوائر انتخابية؛ أما الثالثة المتبقين فيتم انتخابهم 
المقيمين بالخارج من خالل  بواسطة المواطنين 
التصويت بنظام األغلبية. وقد تعالت األصوات 
بتجديد البرلمان عقب حله في وقت مبكر يوم 14 

أبريل )نيسان) 2011.

المقاعد%األحزاب/االئتالف
االئتالف: المنظمة الثورية 

المقدونية الداخلية – الحزب 
الديمقراطي للوحدة الوطنية 

 (VMRO-DPMNE( المقدونية
والحلفاء

40.2656

اتحاد مقدونيا الديمقراطي 
االشتراكي )SDSM) والحلفاء

33.6542

االتحاد الديمقراطي من أجل 
(BDI/DUI( التكامل

10.5115

الحزب الديمقراطي لأللبانيين 
(PDS/DPA)

6.068

النهضة الديمقراطية الوطنية 
(NDR)

2.742

93.22123اإلجمالي

نسبة المشاركة اإلجمالية: 63.48%

تركيا
االنتخابات التشريعية

12 يونيو )حزيران) 2011 
االنتخابات السابقة: 22 يوليو )تموز) 2007 

جمهورية برلمانية تستقر السلطات التشريعية بها 

 Türkiye( في يد الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا
Büyük Millet Meclisi)، التي تضم 550 
مقعداً. ولنيل مقعد في البرلمان، ال بد للحزب أن 
على  األصوات  من   10% نسبة  على  يحصل 
المستوى  على  البرلمانية  االنتخابات  في  األقل 
الوطني، في حين يجب على المرشحين المستقلين 
في  األصوات  من   10% نسبة  على  الحصول 

الدائرة االنتخابية التي يرغبون في تمثيلها. 

المقاعد%األحزاب
 حزب العدالة والتنمية 

(AKP، ديمقراطي إسالمي)
49.91326

حزب الشعب الجمهوري 
(CHP، اشتراكي ديمقراطي)

25.91135

 حزب الحركة الوطنية 
(MHP، قومي)

12.9953

6.336المستقلون

نسبة المشاركة اإلجمالية: 86.7%

قبرص
االنتخابات التشريعية

22 مايو )أيار) 2011
االنتخابات السابقة: 21 مايو )أيار) 2006

جمهورية رئاسية ديمقراطية ذات مجلس تشريعي 
واحد. ويجري انتخاب 59 عضواً لشغل مقاعد 
Vouli Antiprosópon/( النواب  مجلس 
التمثيل  أساس  Temsilciler Meclisi) على 
النسبي لفترة خدمة نيابية قوامها خمس سنوات، 
باستثناء الممثلين الثالثة لألقليات من المارونيين 
والرومان الكاثوليك واألرمينيين. ويتم تخصيص 
24 مقعداً لألقلية التركية في الجزء الشمالي من 

الجزيرة، برغم بقائها شاغرة منذ عام 1963.

المقاعد%األحزاب
 االئتالف الديمقراطي 

(DISY، محافظو الحزب الليبرالي)
30.320

الحزب التقدمي للشعب العامل 
(AKEL، اشتراكي)

32.7 19

 الحزب الديمقراطي 
(DIKO، ليبرالي)

15.89

حركة الديمقراطية االجتماعية 
(EDEK)

8.95

 الحزب األوروبي 
(EVRO.KO، وسط)

3.92

الحركة اإليكولوجية والبيئية 
)الخضر)

2.21

نسبة المشاركة اإلجمالية: 78.7%

مصر
استفتاء شعبي

19 مارس )آذار) 2011
التي  الدستورية،  باإلصالحات  االستفتاء  يتعلق 
تتضمن فرض قيود على مدة الرئاسة لتصل بحد 
مدة،  لكل  سنوات  ست  من  مدتين  إلى  أقصى 
باإلضافة إلى اإلشراف القضائي على االنتخابات 
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عقب  جديد  دستور  لصياغة  لجنة  وتشكيل 
الناخبين  مشاركة  وتيسير  البرلمانية  االنتخابات 

في االنتخابات الرئاسية. 

النسبة المئوية
%77.27نعم

%22.73ال

نسبة المشاركة اإلجمالية: 41.2%

االنتخابات التشريعية

28 نوفمبر )تشرين الثاني) 2011 – 11 يناير 
)كانون الثاني) 2012

الثاني)  نوفمبر)تشرين   29 السابقة:  االنتخابات 
2010

يعتمد النظام التشريعي في مصر على مجلسين 
تشريعيين، هما مجلس الشورى ومجلس الشعب. 
وسوف يجري انتخاب نواب مجلس الشعب خالل 
انتخابات عام 2011. إذ تم حل المجلس من ِقَبل 
المجلس األعلى للقوات المسلحة )SCAF) عقب 
سقوط مبارك. ويضم مجلس الشعب 508 مقعداً 
في المجمل؛ يتم انتخاب 498 عضواً منهم، فيما 
يحق للمجلس األعلى للقوات المسلحة تعيين 10 
نواب. وسوف يتم شغل ثلثي عدد مقاعد االنتخاب 
الحزبية  القوائم  نظام  وفق  االقتراع  طريق  عن 
على أساس التمثيل النسبي. أما الثلث الباقي، و 
يبلغ عدد المقاعد به 166 مقعداً، فسيكون محاًل 
لتنافس المرشحين المستقلين، ممن ينتسبون أو ال 
يتم  بحيث  معين،  سياسي  لحزب  ينتسبون 
البالغ  الدوائر  من  دائرة  لكل  مقعدين  تخصيص 

عددها 83 دائرة.

المقاعد%األحزاب
 حزب الحرية والعدالة 

)اإلخوان المسلمون)
44.6%222

112%22.5حزب النور )سلفي)

 حزب الوفد الجديد 
)قومي ليبرالي)

7.8%39

الحزب الديمقراطي االجتماعي 
)اجتماعي ديمقراطي)

3.2%16

حزب المصريين األحرار 
)اجتماعي ليبرالي)

3.0%15

 حزب البناء والتنمية 
)سلفي إسالمي)

2.6%13

10%2.0حزب الوسط )إسالمي معتدل)

حزب اإلصالح والتنمية 
)ليبرالي)

1.8%9

حزب التحالف الشعبي 
االشتراكي )اشتراكي)

1.4%7

6%1.2حزب الكرامة )ناصري)

حزب الحرية )منبثق عن الحزب 
الوطني الديمقراطي)

1.0%5

حزب المواطن المصري )منبثق 
عن الحزب الوطني الديمقراطي)

1.0%5

الحزب القومي المصري )منبثق 
عن الحزب الوطني الديمقراطي)

0.8%4

حزب التجمع الوطني التقدمي 
الوحدوي )اشتراكي ليبرالي)

0.6%3

3%0.6حزب األصالة )سلفي إسالمي)

حزب االتحاد )منبثق عن الحزب 
الوطني الديمقراطي)

0.6%3

2%0.4حزب الغد )ليبرالي)

2%0.4حزب الحضارة )إسالمي)

حزب العمل اإلسالمي المصري 
)إسالمي)

0.2%1

1%0.2حزب العدل )وسط يميني)

الحزب االشتراكي العربي 
المصري 

0.2%1

 حزب مصر الحرية 
)اجتماعي ليبرالي)

0.2%1

حزب السالم الديمقراطي 
)ليبرالي)

0.2%1

1%0.2حزب اإلصالح المصري 

حزب التوحيد العربي )منبثق عن 
الحزب الوطني الديمقراطي)

0.2%1

حزب المحافظين )منبثق عن 
الحزب الوطني الديمقراطي)

0.2%1

1%0.2الحزب الناصري )ناصري)

حزب المساواة والتنمية 
)وسطي – يساري)

0.2%1

21%4.2المستقلون

498%100األعضاء المنتخبون 

األعضاء المعينون من قبل 
المجلس األعلى للقوات المسلحة

10

508إجمالي األعضاء 

نسبة المشاركة اإلجمالية: 54%

تونس
انتخاب الجمعية التأسيسية

23 أكتوبر )تشرين األول) 2011

االنتخابات السابقة: 25 أكتوبر )تشرين األول) 
2009

المجلس  أحادي  نظام  ذات  دستورية  جمهورية 
قوامه المجلس الوطني التأسيسي الذي تم تدشينه 
ومجلس  النواب  مجلس  حل  عقب   2011 عام 
المستشارين من ِقَبل الحكومة الجديدة التي تولت 
مقاليد السلطة بعد اإلطاحة بالرئيس زين العابدين 
األعضاء  انتخاب  ويتم  ذاته.  العام  في  علي  بن 
لشغل مقاعد المجلس التأسيسي البالغ عددها 217 
مقعداً من خالل االقتراع العام، وفق نظام التمثيل 

النسبي على أساس القوائم المغلقة.

المقاعد%األحزاب
37.0489النهضة )إسالمي)

المؤتمر من أجل الجمهورية 
)اجتماعي ديمقراطي)

8.7129

العريضة الشعبية للحرية والعدالة 
والتنمية )شعوبي)

6.7426

7.0320التكتل )اجتماعي ديمقراطي)

الحزب الديمقراطي التقدمي 
)اجتماعي ليبرالي) 

3.9416

3.195المبادرة )وسطي)

القطب الديمقراطي الحداثي 
)اشتراكي)

2.795

1.894آفاق تونس )ليبرالي)

1.573حزب العمال الشيوعي التونسي

0.752حركة الشعب

حركة الديمقراطيين االشتراكيين 
)اجتماعي ديمقراطي)

0.562

1.261االتحاد الوطني الحر )ليبرالي)

حركة الوطنيين الديمقراطيين 
)ماركسي وقومي عربي)

0.831

0.471الحزب الليبرالي المغاربي

0.381حزب األمة الديمقراطي االجتماعي

0.381الحزب الدستوري الجديد

0.251حزب النضال التقدمي

0.191حزب العدالة والمساواة

0.141حزب األمة الثقافي الوحدوي

1.548المستقلون

100217اإلجمالي

نسبة المشاركة اإلجمالية: 51.97%

المغرب 
استفتاء شعبي

1 يوليو )تموز) 2011
اإلصالح  على  بالموافقة  االستفتاء  يتعلق 
محمد  الملك  اقترحه  الذي  الخامس  الدستوري 
طيب  الداخلية،  وزير  أعلن  وقد  السادس. 
الشرقاوي، نتائج االستفتاء في 17 يوليو )تموز) 

 .2011
%

97.58نعم

1.52ال

نسبة المشاركة اإلجمالية: 73.46%

االنتخابات التشريعية – مجلس النواب

25 نوفمبر)تشرين الثاني) 2011
االنتخابات السابقة: 7 سبتمبر )أيلول) 2007

على  يقوم  تشريعي  نظام  ذات  برلمانية  ملكية 
ومجلس  النواب  مجلس  تشريعيين:  مجلسين 
المستشارين. وخالل انتخابات عام 2011، يتم 
انتخاب أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395 
نائباً من خالل االقتراع العام المباشر: بحيث يتم 
تخصيص 305 مقاعد لقوائم األحزاب في 92 
البالغ  المقاعد  بقية  يشغل  فيما  انتخابية،  دائرة 
)دائرة  الوطنية  القائمة  نواب  مقعداً   90 عددها 
جدير  )الكوتا).  الحصص  لنظام  وفقاً  مفردة) 
بالذكر أنه يتم تخصيص 60 مقعداً للمرأة و30 

مقعداً للرجال دون سن 40 عاماً. 

المقاعد%األحزاب
 حزب العدالة والتنمية 

(PJD، إسالمي)
 27.08107

حزب االستقالل )PI، وسط يميني، 
قومي)

 15.1960

 التجمع الوطني لألحرار 
(RNI، وسط – يميني، ليبرالي)

13.1652

 حزب األصالة والمعاصرة 
(PAM، ليبرالي)

11.9047

االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 
(USFP)

9.8739

8.1032الحركة الشعبية )MP، محافظ)
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5.8223االتحاد الدستوري )UC، وسطي)

 حزب التقدم واالشتراكية 
(PPS، شيوعي)

4.5518

14حزب العمل )PT، وسط يساري)

الحركة الديمقراطية االجتماعية 
(MDS، وسط)

0.502

 حزب التجديد واإلنصاف 
(PRE، ليبرالي) 

0.502

 حزب البيئة والتنمية 
(PEDD، أخضر)

0.502

(AHD( 0.502النهج الديمقراطي

 حزب اليسار األخضر 
(PGV، أخضر)

0.251

حزب الحرية والعدالة االجتماعية 
(PLJS، وسط)

0.251

 ،FFD( جبهة القوى الديمقراطية
اشتراكي)

0.251

0.251حزب العمل )PA، وسط يساري)

 حزب الوحدة والديمقراطية 
(PUD، محافظ)

0.251

نسبة المشاركة اإلجمالية: 45.4%

المصادر

 Adam Carr's( األرشيف االنتخابي آلدم كار
(Electoral Archive

http://psephos.adam-carr.net
(Freedom House( منظمة بيت الحرية

www.freedomhouse.org
الدليل االنتخابي للمؤسسة الدولية للنظم االنتخابية 

 (IFES Election Guide)
www.electionguide.org/index.php
 Keesing’s بموقع  العالمية  األحداث  سجل 

اإللكتروني 
www.keesings.com
مرصد OPEMAM للسياسات واالنتخابات في 

العالم العربي واإلسالمي 
www.observatorioelectoral.es

 Parline قاعدة بيانات
www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.
asp 
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المساعدات الرسمية للدول المتوسطية الممولة من قبل "المفوضية األوروبية" و"الصندوق األوروبي للتنمية" )EDF( في 2010الجدول أ.1

المدفوعاتااللتزامات)القيمة بالمليون يورو(
1.58-سلوفينيا 

145.2779.96كرواتيا

108.4379.34البوسنة والهرسك

185.35219.05صربيا 

161.26210.89كوسوفو حسب القرار رقم 1244 الصادر عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة

30.9410.34الجبل األسود

90.0841.60مقدونيا

82.1456.58ألبانيا

3.0834.92قبرص

654.00222.84تركيا

59.2138.95سوريا

50.4040.23لبنان

72.2098.12األردن

4.068.75إسرائيل

340.87333.29األراضي المحتلة الفلسطينية

193.50103.33مصر

12.000.80ليبيا

78.9369.82تونس

69.0039.07الجزائر

155.00168.70المغرب

15.6219.08موريتانيا
http://ec.europa.eu/europeaid/files/publications/euro_peaid_annual_report_2011_en.pdf .2010 إعداد خاص. المصدر: التقرير السنوي 2011 حول سياسات التنمية والمساعدات الخارجية لالتحاد األوروبي وتنفيذها في

تعاون االتحاد األوروبي في 2010الشكل أ.1
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http://ec.europa.eu/europeaid/files/publications/euro_peaid_annual_ .2010 حسب القرار رقم 1244 الصادر عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة. إعداد خاص. المصدر: التقرير السنوي 2011 حول سياسات التنمية والمساعدات الخارجية لالتحاد األوروبي وتنفيذها في*
 report_2011_en.pdf

تعاون االتحاد األوروبي
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اآللية األوروبية للجوار والشراكة )ENPI( )2010 و2011(الجدول أ.2

)القيمة بالمليون يورو(
)ENPI( التزامات في إطار اآللية األوروبية للجوار والشراكة

20102011
5458الجزائر

15292مصر

22إسرائيل

7091األردن

4433لبنان 

135139المغرب

5010سوريا

130 77تونس

356245الضفة الغربية وغزة*

940802إجمالي تمويل آلية الجوار والشراكة األوروبية لبرامج التعاون الثنائي
* تضم المعطيات الخاصة بغزة والضفة الغربية اآللية األوروبية للجوار والشراكة والمساعدة اإلنسانية ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )UNRWA) وآلية االستقرار.

 http://ec.europa.eu/europeaid/work/ap/aap/2011_en.htm :إعداد خاص. المصدر

الدول المتوسطية المرشحة لالنضمام إلى االتحاد األوروبيالجدول أ.3

2010 )IPA( أداة المساعدة لمرحلة ماقبل االنضمام إلى االتحاد األوروبي)القيمة بالمليون يورو(
153.58*كرواتيا   

العنصر I. المساعدة على االنتقال واإلنماء المؤسساتي  **39.48  
معايير سياسية   9.2

القدرة على الوفاء بااللتزامات المترتبة على العضوية   12.9
معايير اقتصادية   5.5

برامج الدعم   1.00
العنصر II. التعاون عبر الحدود  15.60  

العنصر III. التنمية اإلقليمية  56.80  
النقل   21.30
البيئة   21.30

التنافسية اإلقليمية   14.20
العنصر IV. تنمية الموارد البشرية   15.70  

العنصر V. التنمية القروية  26.00  

91.68*مقدونيا   
العنصر I. المساعدة على اإلنتقال واإلنماء المؤسساتي  36.91  

معايير سياسية   14.80
القدرة على الوفاء بااللتزامات المترتبة على العضوية   11.46

معايير اقتصادية   3.87
برامج الدعم   6.78

العنصر II. التعاون عبر الحدود  4.47  
العنصر III. التنمية اإلقليمية  29.40  

النقل   19.61
البيئة   8.51

المساعدة التقنية   1.26
العنصر IV. تنمية الموارد البشرية   8.40  

العنصر V. التنمية القروية  12.50  

653.70تركيا   
العنصر I. المساعدة على االنتقال واإلنماء المؤسساتي  217.81  

التقدم نحو التحقيق الكامل لمعايير كوبنهاغن السياسية    32.50
تبني وتطبيق مكتسبات االتحاد األوروبي   46.54

تشجيع الحوار بين المجتمع المدني لدول االتحاد األوروبي والمجتمع المدني التركي   35.46
أنشطة للدعم   6.71

العنصر II. التعاون عبر الحدود  3.09  
العنصر III. التنمية اإلقليمية  238.10  

النقل   71.43
البيئة   95.24

التنافسية اإلقليمية    71.43
العنصر IV. تنمية الموارد البشرية   63.40  

العنصر V. التنمية القروية  131.30  
* المشروع يتضمن برامج متعددة األطراف المنتفعة.

2010 (IPA( المشروع يتضمن برنامج األمن النووي متعدد األطراف المنتفعة، التابع ألداة المساعدة لمرحلة ما قبل االنضمام إلى االتحاد األوروبي **
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/press_corner/key-documents/financial_assistance/2010/sec-2011-1198_autre_document_travail_service_part1.pdf ،إعداد خاص. المصدر: المفوضية األوروبية
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التوقعات لسنة 2011 حسب أداة المساعدة لمرحلة ما قبل االنضمام إلى االتحاد األوروبي )دول لها صفة المرشح والمرشح المحتمل(الجدول أ.4

القيمة بالمليون يورو
157.2كرواتيا

98.7مقدونيا

781.9تركيا

95ألبانيا

108.1البوسنة والهرسك

34.7الجبل األسود

202.7صربيا

68.7كوسوفو )حسب القرار رقم 1244 الصادر عن مجلس األمن لألمم المتحدة)

160.8برنامج متعدد األطراف المنتفعة
 http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/planning-ipa_en.htm ،المصدر: المفوضية األوروبية

قروض بنك االستثمار األوروبي الممنوحة لدول البحر األبيض المتوسط في عام 2011الجدول أ.5

القيمة بالمليون يوروقروض حسب القطاع
511.2كرواتيا

تمويل مشاريع يدعمها االتحاد األوروبي، أساسا في قطاعي النقل والبيئة  200
(Krk( في مجمع قائم بجزيرة كرك (PVC( وبناء مصنع إلنتاج البولي فينيل كلوريد (VCM( تحديث مصنع إلنتاج مونومر كلوريد الفينيل  34

 (Split( بناء مركز تجاري في سبليت  27.2
تمويل مشاريع صغيرة أو متوسطة الحجم تقوم بتنفيذها شركات صغيرة ومتوسطة   250

72البوسنة والهرسك
(Srpska( بناء وإعادة تأهيل البنيات التحتية لمحطات المياه والصرف الصحي في جمهورية صربسكا  50

A&B االستثمار في الشطر أ )دين من الدرجة األولى) في إطار الصندوق الفرعي اإلقليمي  12
تمويل االستثمار في مشاريع صغيرة أو متوسطة الحجم   10

690.2صربيا
استبدال األجهزة الكهروميكانيكية بعدادات رقمية متكاملة في إطار نظام التفعيل واالستعمال والقطع عن بعد  40

بلغراد  مدينة  وجنوب  غرب   X األوروبي  الطرقي  الممر  في  السيار  الطريق  من  كم  و20  السريع  الطريق  من  كم   27 منها  كيلومتر،   47 طوله  التفافي  طريق  بناء    
(Belgrade(  

40

 X بناء مقطع من الطريق السيار في الممر الطرقي األوروبي  195
بناء الجسر الجديد على نهر سافا )Sava) ومداخل الطريق السيار المؤدية إلى بلغراد   90

تمويالت موجهة لتحفيز أنشطة البحث والتطوير في القطاع العام   200
A&B االستثمار في الشطر أ )دين من الدرجة األولى) في إطار الصندوق الفرعي اإلقليمي  10.2

برنامج للمساعدة على تعزيز العرض ونوعية التعليم ما قبل الجامعي   50
تمويل االستثمار في مشاريع صغيرة أو متوسطة الحجم تقوم بتنفيذها شركات صغيرة ومتوسطة  65

49.2الجبل األسود
إعادة تأهيل وبناء البنيات التحتية المحلية للتزويد بالمياه والصرف الصحي   16.5

A&B االستثمار في الشطر أ )دين من الدرجة األولى) في إطار الصندوق الفرعي اإلقليمي  4.7
تمويل االستثمار في مشاريع صغيرة أو متوسطة الحجم تقوم بتنفيذها شركات صغيرة ومتوسطة  28

52.3مقدونيا
توسيع شبكات إمدادات المياه في المناطق الريفية وتحسين شبكة الصرف الصحي في جميع أنحاء البالد   50

A&B االستثمار في الشطر أ )دين من الدرجة األولى) في إطار الصندوق الفرعي اإلقليمي  2.3

50.8ألبانيا
برنامج إصالح الطرق الثانوية والمحلية في جميع أنحاء البالد  50

A&B االستثمار في الشطر أ )دين من الدرجة األولى) في إطار الصندوق الفرعي اإلقليمي  0.8

1934.6تركيا 
تمويل االستثمار في مشاريع صغيرة أو متوسطة الحجم تقوم بتنفيذها شركات صغيرة ومتوسطة، خصوصا في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات   75

تمويل المشاريع في قطاعات الطاقة المتجددة والفعالية الطاقية ومكافحة تغير المناخ  200
تحديث شبكة االتصال المرتبطة بأنشطة االتصاالت الثابتة   250

(Bursa( توسيع شبكة إمدادات المياه والصرف الصحي لخدمة مدينة بورصا  50
تعزيز النظام العلمي والتكنولوجي وتحسين القدرة على االبتكار في البالد   300

.(STRC( أنشطة البحث والتنمية التي تضطلع بها معاهد األبحاث الوطنية المرتبطة بمجلس األبحاث العلمية والتكنولوجية  150
تمويل االستثمار في مشاريع صغيرة أو متوسطة الحجم تقوم بتنفيذها خاصة الشركات الصغيرة  150

تمويل االستثمار في مشاريع صغيرة ومتوسطة، خاصة في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات  50
تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في العديد من قطاعات األنشطة  150

تمويل االستثمار في مشاريع صغيرة أو متوسطة الحجم تقوم بتنفيذها شركات صغيرة ومتوسطة  309.6
تمويل االستثمار في مشاريع صغيرة أو متوسطة الحجم تقوم بتنفيذها شركات صغيرة ومتوسطة مستقرة في المناطق األقل نموا في شرق تركيا  250

)يتبع) 
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قروض بنك االستثمار األوروبي الممنوحة لدول البحر األبيض المتوسط في عام 2011الجدول أ.5

420المغرب
توسيع منشآت ميناء طنجة المتوسط للحاويات  200

بناء طريق سريع بين مدينتي بني مالل وبرشيد  220
498تونس 

تحسين الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء  185
بناء محطة توربينات بالغاز بنظام الدورة المركبة أحادية المحور سعتها 400 ميغاواط في سوسة  194

المرحلة األولى في بناء 18 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية الرئيسية في تونس  119

906.4مصر
تعزيز وتوسيع الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء   260

بناء محطة توليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة، بمنطقة دلتا النيل، شمال غرب القاهرة   300
بناء مصفاة للنفط لمعالجة المخلفات النفطية الثقيلة في مدينة مسطرد  346.4

6.5لبنان
تمويل مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة  1.5

المشاركة في صندوق لالستثمار متعدد القطاعات لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة اللبنانية  5
185سوريا

تحديث البنية التحتية إلمدادات المياه وجمع ومعالجة المياه العادمة في شمال غرب سوريا  55
تصنيع المعدات الطبية الموجهة للمستشفيات الجديدة في دمشق  130

500الجزائر
بناء وتشغيل خط أنابيب بحري لنقل الغاز الطبيعي من بني ساف في الجزائر إلى نقطة قريبة من ألميريا )Almería) في إسبانيا  500

5غزة والضفة الغربية
المشاركة في صندوق لالستثمار متعدد القطاعات لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في األراضي الفلسطينية  5

 http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/annual_report/annual_report_2010.pdf ،إعداد خاص. المصدر: البنك األوروبي لالستثمار

مكتب المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية )ECHO(الجدول أ.6

قرارات مالية في مناطق واقعة بحوض البحر األبيض المتوسط- عام 2010
القيمة بالمليون يوروالمنطقة

(MENA( دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا
األراضي الفلسطينية  51

الالجئون الفلسطينيون )لبنان)  7
الصحراء الغربية )الجئون صحراويون)  10

68المجموع
 http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/annual_report/annual_report_2010.pdf (ECHO) إعداد خاص. المصدر: التقرير السنوي لعام 2010 الصادر عن مكتب المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية
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 التعاون اإلسباني 
في البحر األبيض المتوسط

توزيع صافي تدفقات المساعدات اإلنمائية الرسمية اإلسبانية )ODA( في البحر األبيض المتوسطالجدول ب.1

20092010
%باليورو%باليورو

المغرب العربي والشرق األوسط
الجزائر  390268829.73 71942392.21

مصر  147932923.6954676111.68

األردن  72874001.8269573262.14

لبنان  173507824.32176622865.43

ليبيا  264480.011703890.05

المغرب  13692314034.126839433321.01

فلسطين  7137675617.797368376422.64

الالجئون الصحراويون  208351665.19220490656.77

سوريا  45020321.1245934881.41

تونس  8914327722.2211931372536.66

المجموع  401265175100.00325486226100.00

دول البلقان وتركيا
ألبانيا  102981057.3336379515.55

البوسنة والهرسك  2647711118.841525615723.28

كرواتيا  5027740.363330670.51

مقدونيا  12549180.892663350.41

الجبل األسود  12905070.9234046085.20

صربيا  28880612.063319710.51

كوسوفو )صربيا)  6683690.48555560.08

تركيا  9714473769.134225029164.47

المجموع  140524582100.0065535936100.00
المصدر: الوكالة االسبانية للتعاون الدولي )AECID)، متابعة "الخطة السنوية للتعاون" (PACI) 2009 و2010.

توزيع التعاون اإلسباني في المغرب العربي والشرق األوسط حسب القطاعات )2010(الشكل ب.1

البنيات التحتية والخدمات االقتصادية  53%

القطاعات اإلنتاجية  6%
متعدد القطاعات  2%
غير قطاعية  3%

التعليم  7%

الصحة  4%
البرامج السكانية والصحة اإلنجابية  1%
توزيع المياه وتطهيرها  2%

الحكومة والمجتمع المدني  12%

خدمات أخرى وبنيات تحتية اجتماعية  10%

.2010 (PACI) "متابعة "الخطة السنوية للتعاون ،(AECID( المصدر: الوكالة االسبانية للتعاون الدولي
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توزيع التعاون اإلسباني في دول البلقان وتركيا حسب القطاعاتالشكل ب.2

البنيات التحتية والخدمات اإلقتصادية  80%

القطاعات اإلنتاجية  0%
متعدد القطاعات  0%

غير قطاعية  1%
التعليم  4%

الصحة  0%

البرامج السكانية والصحة اإلنجابية  0%

توزيع المياه وتطهيرها  11%

الحكومة والمجتمع المدني  2%
خدمات أخرى وبنيات تحتية اجتماعية  2%

.2010 (PACI) "متابعة "الخطة السنوية للتعاون ،(AECID( المصدر: الوكالة االسبانية للتعاون الدولي

توزيع التعاون اإلسباني في البحر األبيض المتوسط حسب األهداف )2010(الجدول ب.2

 الحوكمة 
الديمقراطية

 التنمية 
 القروية 

الصحةالتعليمومكافحة الجوع
 المياه 

وتطهيرها

 النمو 
 االقتصادي 

للتنمية البشرية

استدامة البيئة 
 ومكافحة 

التغير المناخي 
والموطن

 العلوم 
 والتكنولوجيا 

والبحث للتنمية 
الثقافة والتنميةالبشرية

 نوع في 
طور التنمية

الهجرة 
مجاالت أخرىالعمل اإلنسانيبناء السالموالتنمية

المغرب العربي والشرق األوسط
الجزائر  17821691765000160190359813430004446670685476774135755011261167007000-4959451

مصر  163878901582873189384454290153.795057757042110036481000075000

األردن  848532849965595964726885493661310766744911358363137189400645570134718

لبنان  390070010477808606471442500201666772203515429293696288867090579581398848127790

ليبيا  610000108600000154296000000675009600

المغرب  79809672117833148793246403975102643380426115778014569148022591591219121165416200030000017794262

فلسطين  2996358849995553333929456034613098328467263114498447366892182898655002989191117757492757281

الالجئون   
الصحراويون  

106975720462198205732754552549015131667924959537379414500040800430174591107877641877429

سوريا  6854022226081058779688082031666704542927592100013000000

تونس  1295041100008967752461500-458571636953600001154551442311242889660001826676

البلقان وتركيا
ألبانيا  101556345000102829289200325500000750000000104646

البوسنة   
والهرسك  

462853018535946788907110128156280080000005805326000065763

كرواتيا  469019566514460622500000000060223

مقدونيا  0026635500000000000

الجبل األسود  247500003379858000000000

صربيا  009144725400599800-94490000195426000013168

كوسوفو    
)صربيا)  

555560000000000000

تركيا  32009013223021102502619927384430400795763808900000-737703

 .2010 (PACI) متابعة الخطة السنوية للتعاون ،(AECID( المصدر: الوكالة االسبانية للتعاون الدولي
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الهجرة في حوض البحر المتوسط

عدد مهاجري الدول المتوسطية الشريكة في االتحاد األوروبي، حسب الجنسياتالجدول ج.1

تركياإسرائيلفلسطينلبناناألردنسوريامصرتونسالمغربالجزائر

عدد 
األورومتوسطيين 

اإلجمالي
العدد اإلجمالي 

لألجانب
8185798673591100516092671598267149639954137839833609بلجيكا )2008)* 

40262340615112344370945221821620بلغاريا )2009)* 

جمهورية التشيك 
 *(2010)

6062025504514861952811147558924532419887

6162897236923292874-30327834545779017501567الدنمارك )2010)* 

11046176282219739385156981-1411169034242801288531583829839879ألمانيا )2010)* 

111116626228974أستونيا )2000) 

39715057385659659541243111698384032أيرلندا )2010)* 

1885502719461574749175421716994718795887205اليونان )2006) 

189725908128924850633-5766774081919463086242510981364إسبانيا )2010)* 

682931685567225618149322517726692719011521772848فرنسا )2007) 

3561337 2544943152910367882064388026383860494247917651673722إيطاليا )2010)* 

6111370514362058699693353469121531قبرص )2001) 

31887515391635-91222520834التفيا )2010)* 

37313971742217-1137221312137ليتوانيا )2008)* 

224430213334346582921303204697لوكسمبرج )2006) 

194749 2439312050781628413798125717015256المجر )2010)* 

1653501302560721819756714893مالطا )2008)* 

 147490837164573487615-7976656811652575573212372هولندا )2010)* 

1421110678122332742065-643911151550581209334563النمسا )2009)* 

2418371109277150131353363148143983بولندا )2010)* 

236193414139825334623663293231454075البرتغال )2010)* 

21131284581709127302250557325781رومانيا )2009)* 

 81976 8523341016322178200سلوفينيا )2010)* 

 61829 522673119793985481823501053سلوفاكيا )2010)* 

 148064 3218503614021561381281837638096559فنلندا )2010)* 

 566627 7301981117911753422145825435201084023848السويد )2010)* 

المملكة المتحدة 
 *(2005)

7482579710543514783449123609366686 2999369 

24991106 800899208928636645613969656660174788852814703053023800955971098المجموع
إعداد خاص. المصدر: *يوروستات )EUROSTAT)، الباقي: معهد اإلحصائيات الرسمي لكل دولة أوروبية. أحدث بيانات متوفرة.
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التحويالتالجدول ج.2

إجمالي التحويالت المستقبلة في دول المنشأإجمالي التحويالت القادمة من دول المهجر

التحويالت الخارجة 
200620082010)بماليين الدوالرات(

الحصة من الناتج 
المحلي اإلجمالي لعام 

)%( 2010
التحويالت الداخلة 
2011 )تقديرات(200620082010)بماليين الدوالرات(

الحصة من 
الناتج المحلي 
اإلجمالي لعام 
)%( 2010

%2202204419421.3 1610الجزائر%2699404840510.9 بلجيكا

%869412453142133.0 5330مصر%5511645252640.2 فرنسا

%1422141114750.60 944إسرائيل%1254615018159080.5 ألمانيا

%37943641355412.8 2883األردن%982191219320.5 اليونان

%71817558755819.6 5202لبنان%844013058122010.6 إيطاليا

........16ليبيا%7414108391043219.5 لوكسمبرج

%6895642370816.8 5451المغرب%661014914129231.7 هولندا

%1400207919882.6 795سوريا%1377141014060.6 البرتغال

%1977206319554.4 1510تونس%1132614826122270.9 إسبانيا

%147699312350.1 1146تركيا

/122811061106 928فلسطين

 ،Remittance Flows in 2011 ،إعداد خاص. المصدر:  البنك الدولي
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0..contentMDK:21121930~menuPK:3145470~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html

العبور غير القانوني لحدود االتحاد األوروبي عبر الطرقالجدول ج.3

200920102011الطرق

11043445064261طريق المنطقة الوسطى للبحر المتوسط

399755568857025طريق شرق البحر المتوسط

664250038448طريق غرب البحر المتوسط

308923714646طريق البلقان الغربية

13351043990طريق الحدود الشرقية

2244196340طريق غرب أفريقيا

40250352975269الطريق الدائري من ألبانيا إلى اليونان

2131طرق أخرى

104599104051140980المجموع
إعداد خاص. المصدر: الوكالة األوروبية إلدارة التعاون العملياتي على الحدود الخارجية (FRONTEX)، تحليل المخاطر السنوي 2012.

العبور غير القانوني لحدود االتحاد األوروبي عبر الطرقالشكل ج.1
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المتوسط

طريق 
البلقان الغربية

الطرق

طريق الحدود 
الشرقية

طريق غرب 
أفريقيا

الطريق الدائري 
من ألبانيا إلى 

اليونان

200920102011

إعداد خاص. المصدر: الوكالة األوروبية إلدارة التعاون العملياتي على الحدود الخارجية (FRONTEX)، تحليل المخاطر السنوي 2012.
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اتفاقيات الشراكة األورومتوسطية

اتفاقيات الشراكة األورومتوسطيةالجدول د.1

الدخول حيز التنفيذتوقيع االتفاقيةانتهاء المفاوضاتانطالق المفاوضاتالبلد
ديسمبر/ كانون األول 1997يوليو/ تموز 1995يونيو/ حزيران 1995ديسمبر/ كانون األول 1994تونس

يونيو/ حزيران 2000نوفمبر/ تشرين الثاني 1995سبتمبر/ أيلول 1995ديسمبر/ كانون األول 1993إسرائيل

مارس/ آذار 2000فبراير/ شباط 1996نوفمبر/ تشرين الثاني 1995ديسمبر/ كانون األول 1993المغرب

يوليو/ تموز 1997*فبراير/ شباط 1997ديسمبر/ كانون األول 1996مايو/ أيار 1996فلسطين

مايو/ أيار 2002نوفمبر/ تشرين الثاني 1997أبريل/ نيسان 1997يوليو/ تموز 1995األردن

يونيو/ حزيران 2004يونيو/ حزيران 2001يونيو/ حزيران 1999مارس/ آذار 1995مصر

سبتمبر/ أيلول 2005أبريل/ نيسان 2002ديسمبر/ كانون األول 2001يونيو/ حزيران 1997الجزائر

أبريل/ نيسان 2006يونيو/ حزيران 2002يناير/ كانون الثاني 2002نوفمبر/ تشرين الثاني 1995لبنان

 أكتوبر/ تشرين األول 2004/ مارس/ آذار 1998سوريا
ديسمبر/ كانون األول 2008

* اتفاقية مؤقتة بين االتحاد األوروبي ومنظمة التحرير الفلسطينية )لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية). 

قبل أن تدخل اتفاقيات الشراكة حيز التنفيذ يجب أن تتم المصادقة عليها من قبل البرلمان األوروبي وبرلمان الدولة الشريكة   ▪
وكذا برلمانات الدول الخمس والعشرين األعضاء في االتحاد األوروبي.

حتى انضمامها إلى االتحاد األوربي، تعتمد تركيا على "اتفاقية االتحاد الجمركي" التي دخلت حيز التنفيذ في يناير )كانون   ▪
الثاني) 1996، وهي مبنية على االتفاق األولي لسنة 1963. 

في 2008 تمت مراجعة اتفاقية الشراكة مع سوريا. كان من المرتقب أن يتم تعديلها في 27 أكتوبر )تشرين األول)   ▪
2009، إال أن سوريا أجلت توقيع اتفاقية الشراكة مع االتحاد األوروبي إلى أجل غير مسمى. وستدخل االتفاقية مؤقتا 
حيز التنفيذ عندما توقع عليها سوريا. لن تدخل االتفاقية حيز التنفيذ بشكل نهائي إال بعد تقييم البرلمان األوروبي والمصادقة 
.(UfM( عليها من قبل الدول األعضاء. في ديسمبر )كانون األول)، علقت سوريا انضمامها إلى االتحاد من أجل المتوسط

اتفاقيات االستقرار والشراكة مع دول البلقان الغربية الجدول د.2

توقيع االتفاقيةانطالق المفاوضاتالبلد
الدخول حيز التنفيذ

انطالق المفاوضاتالدولة المرشحةالدخول حيز التنفيذ)اتفاق مؤقت(
اإلنضمام إلى االتحاد 

األوروبي

يناير/ كانون ألبانيا
الثاني 2003

يونيو/ حزيران 
2006

ديسمبر/ كانون 
األول 2006

أبريل/ نيسان 
2009

نوفمبر/ تشرين البوسنة والهرسك
الثاني 2005

يونيو/ حزيران 
2008

يوليو/ تموز 
2008

نوفمبر/ تشرين كرواتيا
الثاني 2000

أكتوبر/ تشرين 
األول 2001

مارس/ آذار 
2002

فبراير/ شباط 
2005

يونيو/ حزيران 
2004

أكتوبر/ تشرين 
األول 2005

يوليو/ تموز 
2013

مارس/ آذار مقدونيا
2000

أبريل/ نيسان 
2001

يونيو/ حزيران 
2001

أبريل/ نيسان 
2004

ديسمبر/ كانون 
األول 2005

أكتوبر/ تشرين صربيا 
األول 2005

أبريل/ نيسان 
2008

فبراير/ شباط 
2010

يناير/ كانون 
الثاني 2010

أكتوبر 2005/ الجبل األسود
يوليو 2006*

أكتوبر/ تشرين 
األول 2007

يناير/ كانون 
الثاني 2008

ديسمبر/ كانون مايو/ أيار 2010
األول 2010

* تم في 21 مايو )أيار) 2006 إجراء استفتاء، على إثره حصلت جمهورية الجبل األسود على استقاللها عن صربيا.
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تدخل العالقات التي تجمع بين االتحاد األوروبي ودول البلقان الغربية في إطار "عملية االستقرار والشراكة". حيث إنه   ▪
انتقال سياسي واقتصادي يهيئها  الدول على اجتياز  العملية تتم بلورة مختلف األنشطة، كما تتم مساعدة  في إطار هذه 
للدخول في عالقة تعاقدية جديدة مع االتحاد األوروبي: "اتفاقيات االستقرار والشراكة" من أجل توسيع الشراكة مع االتحاد 

األوروبي. 
تم تعليق المفاوضت مع صربيا في مايو 2006 بسبب عدم تحقيق أي تقدم في التعاون مع "المحكمة الجنائية الدولية   ▪
الخاصة بيوغوسالفيا السابقة". في أوائل 2007، قامت حكومة بلغراد بإحداث مخطط وخلية عمل وطنية لتفعيل التعاون 
مع "المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة"، األمر الذي أدى إلى استئناف المفاوضات في 13 يونيو 
)حزيران) 2007. في أبريل )نيسان) 2008 وقعت صربيا مع االتحاد األوروبي على االتفاق. ولن يدخل هذا االتفاق 
الخاصة  الدولية  الجنائية  "المحكمة  مع  كامل  بشكل  تتعاون  أن صربيا  األوروبي  االتحاد  يقر مجلس  التنفيذ حتى  حيز 
بيوغوسالفيا السابقة". في ديسمبر )كانون األول) 2009، قام المجلس األوروبي بتحرير االتفاق المؤقت الذي دخل حيز 

التنفيذ في فبراير )شباط) 2010. دخلت اتفاقيات االستقرار والشراكة حيز التنفيذ في يناير )كانون الثاني) 2011.
منذ اإلعالن واالعتراف بها كدولة مستقلة ذات سيادة، ربط االتحاد األوروبي عالقاته مع جمهورية الجبل األسود على   ▪
ذلك األساس. بعد المصادقة، في يوليو 2006، على بنود المفاوضات حول ضم الجبل األسود إلى "اتفاقيات االستقرار 
والشراكة"، انتهت المفاوضات في أبريل )نيسان) وتم توقيع االتفاقية في 15 أكتوبر )تشرين األول) 2007. وفي يناير 
)كانون الثاني) 2008، أدت االتفاقية المؤقتة إلى تحقيق تقدم في المسارات الوطنية الخاصة بالمصادقة وأيضا في إحداث 

تقارب مع االتحاد األوروبي. وقد دخلت "اتفاقية االستقرار والشراكة" حيز التنفيذ في مايو )أيار) 2010.
بعد ثالث سنوات من انطالق المفاوضات بين االتحاد األوروبي والبوسنة والهرسك في 2005، تم التوقيع على "اتفاقيات   ▪
االستقرار والشراكة"، وعليه دخل االتفاق المؤقت حيز التنفيذ. ولكنه رغم التقدم الحقيقي المسجل في مجال التعاون مع 
في  اختالالت  عدة  تسجل  مازالت  األوروبية  اللجنة  أن  إال  السابقة"،  بيوغوسالفيا  الخاصة  الدولية  الجنائية  "المحكمة 

المجالين المؤسساتي والقضائي.
بعد أكثر من سبع سنوات على انطالق المفاوضات، ستنضم كرواتيا إلى االتحاد األوروبي في 1 يوليو )تموز) 2013.  ▪
نص المجلس األوروبي في قمة سالونيك باليونان في يونيو )حزيران) 2003 على أن يتم اعتبار جميع دول غرب البلقان   ▪
 (2010( األسود  والجبل   (2005( ومقدونيا   (2004( كرواتيا  األوروبي.  االتحاد  إلى  لالنضمام  محتملين  مرشحين 
حصلت منذ فترة على وضع الدولة المرشحة. كما قدمت ألبانيا )2009) وصربيا )2009) أيضا طلبهما لالنضمام إلى 

االتحاد األوروبي.

خطط العمل الخاصة بسياسة الجوار األوروبيةالجدول د.3

ليبياالجزائرلبنانمصرالمغرباألراضي الفلسطينيةتونساألردنإسرائيلالبلد
أبريل/ نيسان التبني من قبل البلد

2005
يونيو/ حزيران 

2005
يوليو/ تموز 

2005
يوليو/ تموز مايو/ أيار 2005

2005
مارس/ آذار 

2007
يناير/ كانون 
الثاني 2007

--

إن خطط عمل سياسة الجوار األوروبية تمكن االتحاد األوروبي من إقامة عالقات متقدمة ومميزة تجاه الدول المجاورة،   ▪
وذلك حسب درجات التعاون المختلفة الخاصة بهذه الدول.

تحدد الخطة التي تم إعدادها بعد التوقيع على "اتفاقية الشراكة" األولويات والجدول الزمني الخاص باإلصالحات السياسية   ▪
واالقتصادية. تعتبر خطط العمل األدوات العملية لإلطار القانوني الذي تمثله "اتفاقات الشراكة".

يتم سنويا تحليل التقدم المحرز انطالقا من تقارير التقييم. وعلى أساس هذا التقدم يتم تحديد إمكانية تعزيز التعاون وتوسيع   ▪
الولوج إلى السوق األوروبية. 

في 2011، لم يحدث أي تقدم يذكر على مستوى البلدين اللذين لم يصادقا بعد على هذه الخطط )غير أن وزير الخارجية   ▪
الجزائري مراد مدلسي، أكد في ديسمبر )كانون األول) 2011 أن الجزائر قبلت المشاركة في نقاش "استكشافي" مع 

االتحاد األوروبي حول سياسة الجوار األوروبية).
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توقيع االتفاقات والمعاهدات المتعددة األطراف
معاهدات متعددة األطراف في مجال حقوق اإلنسان والقضايا الجنائيةأالجدول هـ.1

التمييز العرقيج
الحقوق المدنية 

والسياسيةد

الحقوق االقتصادية 
واالجتماعية 

التمييز ضد المرأةووالثقافيةهـ
التعذيب وغيره من 

جريمة اإلبادةطحقوق الطفلحالمعامالتز 
المحكمة الجنائية 

تمويل اإلرهابكالدوليةي
196619661966197919841989194819981999تاريخ االعتماد

198219781978198019891990199920022002البرتغال
196819771977198419871990196820002002إسبانيا
197119801980198319861990195020002002فرنسا
197619781978198519891991195219992003إيطاليا
20022001 197119901990199119901990مالطا

199219921992199219931992199220012004سلوفينيا
199219921992199219921992199220012003كرواتيا

199319931993199319931993199220022003البوسنة والهرسك
200120012001200120012001200120012002صربيا

200620062006200620062006200620062006الجبل األسود

199419941994199419941993199420022004مقدونيا
199419911991199419941992195520032002ألبانيا

197019971985198319881993195420022004اليونان
196719691969198519911991198220022001قبرص
2002 2002200320031985198819951950تركيا

2005 2000ب1969196919692003200419931955سوريا
1971197219721997200019911953لبنان

197419751975199219911991195020022003األردن
2003 2000ب1979199119911991199119911950إسرائيل
         فلسطين

2005 2000ب1967198219821981198619901952مصر
19681970197019891989199319892002ليبيا

19671969196919851988199219562003تونس
2001 2000ب1972198919891996198919931963الجزائر
2002 2000ب1970197919791993199319931958المغرب

األمم المتحدة األمم المتحدة األمم المتحدة األمم المتحدة األمم المتحدة األمم المتحدة األمم المتحدة األمم المتحدة األمم المتحدة المصدر:
أ. مصادقة أو قبول أو إبرام أو انضمام أو خالفة. ب. توقيع. ج. االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العرقي. د. المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية. هـ. المعاهدة الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. و. اتفاقية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة. 

ز. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعامالت أو األحكام القاسية أو غير اإلنسانية أو المهينة. ح. اتفاقية حقوق الطفل. ط. اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ي. نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ك. اتفاقية قمع تمويل اإلرهاب.

المعاهدات متعددة األطراف المتعلقة بحقوق العمل )سنة المصادقة(الجدول هـ.2

منع األشغال القسرية واإلجباريةالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية
القضاء على التمييز في مجالي 

حقوق العمال منع تشغيل األطفالالتشغيل والعمل
المهاجرينط،ي اتفاقية 182حاتفاقية 138زاتفاقية 111واتفاقية 100هـاتفاقية 105داتفاقية 29جاتفاقية 98باتفاقية 87أ

194819491930195719511958197319991990تاريخ االعتماد
19771964195619591967195919982000البرتغال

19771977193219671967196719772001إسبانيا
19511951193719691953198119902001فرنسا
19581958193419681956196319812000إيطاليا
 19651965196519651988196819882001مالطا

19921992199219971992199219922001سلوفينيا
19911991199119971991199119912001كرواتيا

199319931993200019931993199320011996البوسنة والهرسك
2004ك20002000200020032000200020002003صربيا

2006ك20062006200620062006200620062006الجبل األسود

19911991199120031991199119912002مقدونيا
195719571957199719571997199820012007ألبانيا

19621962195219621975198419862001اليونان
19661966196019601987196819972000قبرص
199319521998196119671967199820012004تركيا

196019571960195819571960200120032005سوريا
1977197719771977197720032001لبنان

1968196619581966196319982000األردن
19571957195519581965195919792005إسرائيل
         فلسطين

195719541955195819601960199920021993مصر
200019621961196119621961197520002004ليبيا

19571957196219591968195919952000تونس
196219621962196919621969198420012005الجزائر
19571957196619791963200020011993 المغرب
منظمة العمل الدولية المصدر: 

(ILO)
مكتب المفوضية السامية منظمة العمل الدولية منظمة العمل الدولية منظمة العمل الدولية منظمة العمل الدولية منظمة العمل الدولية منظمة العمل الدولية منظمة العمل الدولية 

لألمم المتحدة لحقوق 
(OHCHR( اإلنسان

أ. اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي. ب. اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية. ج. اتفاقية العمل القسري اإلجباري. د. اتفاقية منع العمل القسري. هـ. اتفاقية تساوي األجر بين الرجل والمرأة لدى تساوي العمل. و. االتفاقية المتعلقة بالتمييز في التشغيل والعمل. ز. اتفاقية الحد 
األدنى لسن االستخدام. ح. اتفاقية حول أسوأ أشكال عمل األطفال. ط. اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائالتهم. ي. مصادقة أو قبول أو إبرام أو انضمام أو خالفة. ك. توقيع.
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المعاهدات متعددة األطراف في مجال البيئةحالجدول هـ.3

أجندة القرن 21

التنوع الحيويجبروتوكول كيوتوب التغير المناخيأ
بروتوكول األمن 

الحيويد

التجارة الدولية 
باألنواع المهددة 
باالنقراض من 

الحيوانات 
والنباتات البرية 

التصحرو)CITES(هـ
الملوثات العضوية 

الثابتةز

االستراتيجية 
الوطنية للتنمية 

المستدامةي

عدد البلديات 
المشتركة في 
األجندة 21

2001ك2007ك1992199719922000197319942001تاريخ االعتماد
27تم تطبيقها1993200219932004198019962004البرتغال

359تم تطبيقها1993200219932002198619962004إسبانيا
69تم تطبيقها1994200219942003197819972004فرنسا
429تم تطبيقها 2001ط199420021994200419791997إيطاليا
..في طور التنفيذ 2001ط199420012000200719891998مالطا

3تم تطبيقها1995200219962002200020012004سلوفينيا
20تم تطبيقها1996200719962002200020002007كرواتيا

1في طور التنفيذ2009200920022010ح200020072002البوسنة والهرسك
20تم تطبيقها2001200720022006200620072009صربيا

..تم تطبيقها2006200720062006200720072011الجبل األسود

..تم تطبيقها1998200419972005200020022004مقدونيا
7..1994200519942005200320002004ألبانيا

39تم تطبيقها1994200219942004199219972006اليونان
..تم تطبيقها1997199919962003197420002005قبرص
50..19972003199619982009 2009ح2004تركيا

2..1996200619962004200319972005سوريا
6بدون استراتيجية19942006199419962003لبنان

4تم تطبيقها1993200319932003197819962004األردن
3في طور التنفيذ 2001ط19962004199519791996إسرائيل
         فلسطين

7..1994200519942003197819952003مصر
2..1999200620012005200319962005ليبيا

1تم تطبيقها1993200319932003197419952004تونس
3تم تطبيقها1993200519952004198319962006الجزائر
5في طور التنفيذ1995200219952011197519962004المغرب

اتفاقية سايتس األمم المتحدة األمم المتحدة األمم المتحدة األمم المتحدة المصدر:
(CITES)

معهد الموارد العالمية األمم المتحدة األمم المتحدة األمم المتحدة 
(WRI)

أ . اتفاقية إطار حول التغير المناخي. ب. من االتفاقية اإلطار حول التغير المناخي. ج. اتفاقية حول التنوع الحيوي. د. بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية، التابع لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي. هـ. اتفاقية التجارة الدولية باألنواع المهددة باالنقراض و. اتفاقية محاربة التصحر. ز. اتفاقية 
ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة. ح. مصادقة أو قبول أو إبرام أو انضمام أو خالفة. ط. توقيع. ي. يمكن العثور على االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في عدة دراسات، تتجه في خط تصاعدي، بدًءا من غياب المعطيات وصوال إلى تطور االستراتيجية وتطبيقها . ك. سنة تحديث 

المعطيات. )...) معلومات غير متوفرة. 

المعاهدات متعددة األطراف المتعلقة بنزع السالحأالجدول هـ.4

ألغام ضد األشخاصطتجارب نوويةحأسلحة كيماويةزأسلحة تقليديةوأسلحة جرثوميةهـأسلحة نوويةدبروتوكول جنيفج
1925196819721980199219961997تاريخ االعتماد

1930197719721997199620001999البرتغال
1929198719791993199419981999إسبانيا
1926199219841988199519981998فرنسا
1928197519751995199519991999إيطاليا
1970197019751995199720012001مالطا

2008199219921992199719991998سلوفينيا
2006199219931993199520011998كرواتيا

199419941993199720061998 البوسنة والهرسك
2006197019732001200020042003صربيا

200620062006200620062006 الجبل األسود

199519971996199720001998مقدونيا
1989199019922002199420032000ألبانيا

1931197019751992199419992003اليونان
1966197019731988199820032003قبرص
1929198019742005199720002003تركيا

   1972ب19681968سوريا
 20082008 196919701975لبنان

1977197019751995199719981998األردن
1996ب1993ب19691995إسرائيل
       فلسطين

 1996ب 1981ب 1972ب19281981مصر
19711975198220042004ليبيا

1967197019731987199720041999تونس
199219952001199520032001الجزائر
 197019702002200219952000المغرب

األمم المتحدة األمم المتحدة األمم المتحدة األمم المتحدة األمم المتحدة األمم المتحدة األمم المتحدة المصدر:

أ. مصادقة أو قبول أو إبرام أو انضمام أو خالفة. ب. توقيع. ج. منع استعمال الغازات الخانقة والسامة وما شابهها ووسائل الحرب البكتريولوجية. د. معاهدة حظر نشر األسلحة النووية. هـ. اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين األسلحة الجرثومية )البيولوجية) والسامة وتدميرها. و. معاهدة حظر 
وتقييد استخدام بعض األسلحة التقليدية التي يمكن اعتبارها مضرة أو ذات آثار عشوائية. ز. اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيماوية وتدميرها. ح. معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. ط. اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد وتدميرها.
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البحر األبيض المتوسط باألرقام

مؤشر التنمية البشرية )2010-2011(الشكل خ.1

20102011

ب
غر

الم

يا 
ور

س

ن 
طي

لس
ف

ر 
ص

م

ن 
رد

األ

س 
ون

ت

ر 
زائ

لج
ا

يا 
رك

ت

يا 
ون

مقد
 

سك
هر

وال
نة 

وس
الب

يا 
بان

أل

ن 
بنا

ل

يا 
ليب

يا 
رب

ص

ود 
ألس

ل ا
جب

ال

يا 
وات

كر

ل 
تغا

بر
ال

طا 
مال

ص 
بر

ق

ن 
ونا

الي

يا 
طال

إي

يا 
بان

إس

سا 
رن

ف

يا 
فين

سلو

ل 
ائي

سر
 إ

1

0.75

0.25

0.25

0

النرويج

أستراليا

الواليات المتحدة األمريكية

هولندا

نيوزيالندا

10.50

أكثر خمس دول تقدما من حيث مؤشر التنمية البشرية أقل خمس دول تقدما من حيث مؤشر التنمية البشرية
تشاد

موزمبيق

بوروندي

النيجر
 جمهورية الكونغو

الديمقراطية
0 0.5 1

.(UNDP( إعداد خاص. المصدر: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

مؤشر التنمية البشرية )HDI(الجدول خ.1

متوسط العمر المأمول عند 
متوسط سنوات الدراسةالوالدة

السنوات المتوقعة في 
صفوف الدراسة

نصيب الفرد من إجمالي 
الدخل القومي 

مؤشر التنمية البشرية
الترتيب في تصنيف مؤشر 

التنمية البشرية  السنواتالسنواتالسنوات
بالدوالر حسب تعادل القوة 

 $ )PPP( الشرائية
 2011 2011 20112011 2011 2011

79.57.715.9205730.80941البرتغال
81.410.416.6265080.87823إسبانيا
81.510.616.1304620.88420فرنسا
81.910.116.3264840.87424إيطاليا
26 0.832 14.421460 9.9 79.6مالطا

79.311.616.9249140.88421سلوفينيا
76.69.813.9157290.79646كرواتيا

75.78.713.676640.73374البوسنة والهرسك
74.510.213.7102360.76659صربيا

54 0.771 13.710361 10.6 74.6الجبل األسود

74.88.213.388040.72878مقدونيا
76.910.411.378030.73970ألبانيا

79.910.116.5237470.86129اليونان
79.69.814.7248410.84031قبرص
92 0.699 11.812246 6.5 74.0تركيا

75.95.711.342430.632119سوريا
72.67.913.8130760.73971لبنان

73.48.613.153000.69895األردن
81.611.915.5258490.88817إسرائيل
114 0.641 12.72656 8.0 72.8فلسطين

73.26.411.052690.644113مصر
74.87.316.6126370.76064ليبيا

74.56.514.572810.69894تونس
73.17.013.676580.69896الجزائر
130 0.582 10.34196 4.4 72.2المغرب

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إعداد خاص. المصدر:
(UNDP)

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
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السكان: مؤشرات ديمغرافيةالجدول خ.2

إجمالي عدد 
السكان 

تعداد السكان 
المتوقع لسنة 

 2050
إجمالي معدل 

المواليد 
إجمالي معدل 

الوفيات 
معدل النمو 

عدد المهاجرين مؤشر الخصوبةالسنوي للسكان 
العدد الصافي 

للمهاجرينأ
معدل الهجرة 

الصافيب

بالمليون نسمة بالمليون نسمة 
لكل 1000 

نسمة
لكل 1000 

%نسمة
 عدد األطفال 

باأللف نسمةلكل امرأة
% من إجمالي 
لكل ألف نسمة باأللف نسمةعدد السكان 

 2010 2011 2009 2009 2010 2010 2010 2010 10/2005 10/2005
10.79.49100.11.369198.61502.8البرتغال

10.0 2250 46.151.31180.41.41637814.1إسبانيا
62.872.41390.51.97668510.75001.6فرنسا
6.7 1999 60.659.110100.51.3844637.4إيطاليا
2.4 5 3.8 15 1.33 0.1- 8 10 0.4 0.4مالطا

2.02.01190.61.391648.1222.2سلوفينيا
0.11.4270015.9100.5-4.43.91012كرواتيا

0.5-10-0.21.18280.7-3.83.0910البوسنة والهرسك
0.41.625255.300.0-9.98.81014صربيا

0.8- 3- 6.8 43 1.69 0.2 10 12 0.6 0.6الجبل األسود

2.01.91190.21.461306.320.2مقدونيا
3.0-48-3.23.01360.41.60892.8ألبانيا

11.411.611100.31.46113310.11542.7اليونان
1.11.31271.21.5115417.558.3قبرص
0.1- 9- 1.9 1411 2.15 1.3 5 18 91.6 72.8تركيا

0.6-56-20.433.02342.03.1022069.8سوريا
0.6-13-4.24.71670.71.8675817.8لبنان

6.29.92642.23.27297345.92037.0األردن
7.412.02251.82.91294140.42747.8إسرائيل
4.7- 90- 44 1924 4.65 .. .. 33 9.7 4.0فلسطين

0.8-347-81.1123.52351.72.852450.3مصر
0.7-20-6.48.82341.52.7268210.4ليبيا

0.4-20-10.512.71861.02.04340.3تونس
0.8-140-35.546.52051.52.382420.7الجزائر
4.3- 675- 0.2 49 2.38 1.0 6 20 39.2 32.0المغرب

صندوق األمم إعداد خاص. المصدر:
المتحدة للسكان 

(UNFPA)

صندوق األمم 
المتحدة للسكان 

البنك الدولي 
(WB)

صندوق األمم البنك الدولي البنك الدولي 
المتحدة للسكان

شعبة السكان 
باألمم المتحدة 
(UNPOP)

شعبة السكان باألمم 
المتحدة 

شعبة السكان باألمم 
المتحدة 

شعبة السكان باألمم 
المتحدة 

أ . المعدل السنوي الصافي للهجرة: العدد السنوي للمهاجرين الوافدين ناقص العدد السنوي للمهاجرين المغادرين. ب. العدد الصافي للمهاجرين المغادرين على معدل سكان البلد المستقبل في تلك الفترة. )...) معطيات غير متوفرة. 

تطور معدالت الخصوبة )1950-2010(. الدول المتوسطية األكثر سكاناالشكل خ.2

1950-1955 1955-1960 1960-1965 1965-1970 1970-1975 1975-1980 1980-1985 1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010

8

6

4

2

0

البرتغالإيطالياالمغرب فرنسامصر تركيا إسبانيااليونانسورياالجزائر

1950-1955 2005-2010

8

0

العالم
شمال أفريقيا

غرب آسيا
جنوب أوروبا
أوروبا الغربية

.(POPIN( إعداد خاص. المصدر: شبكة معلومات السكان التابعة لألمم المتحدة
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السكان: الهيكل والتوزيع السكانيالجدول خ.3 

 التوزيع السكاني
سكان القرى

عدد السكان  في 
تجمعات تفوق 
750000 نسمة

سكان ساحل البحر األبيض 
المتوسط 

سكان الحضر في 
الكثافة السكانيةمناطق فقيرة ≤ 65 سنة14-65 سنة 0-14سنة

% باأللف نسمة باأللف نسمة %%%%%
عدد السكان لكل 
كيلومتر مربع 

2010 07/2005أ201020002025 2010 2010 2010 2010 
116..1567183938.9البرتغال

92..1568172325.91556016464إسبانيا
118..1865172227.362657151فرنسا
206..1466203218.63283730291إيطاليا
1291 .. 430 389 .. 5 14 71 15مالطا

102..101106..14701652سلوفينيا
79..15291480..15681742كرواتيا

73..226246..15711451البوسنة والهرسك
83..1868144811.3صربيا

47 .. 289 266 .. 41 12 69 19الجبل األسود

82....18701232مقدونيا
117..11931468..23671052ألبانيا

88..1566193936.694829412اليونان
119..785900..18701230قبرص
95 14.1 19514 13691 30.5 30 6 68 26تركيا

375944535.11533204010.5111سوريا
256871345.52906376653.1413لبنان

385842217.115.869األردن
352..276310869.850456585إسرائيل
690 .. 1996 1119 .. 28 3 55 42فلسطين

326355718.2229293263317.181مصر
4..306642216.951797784ليبيا

68..23707337.467629154تونس
15..276853410.11227117669الجزائر
72 13.1 4586 3233 26.7 43 5 67 28المغرب

البنك الدولي إعداد خاص. المصدر:
(WB)

شعبة السكان باألمم المتحدة البنك الدولي البنك الدولي البنك الدولي 
(UNPOP)

المخطط األزرق 
(Plan Bleu)

األهداف اإلنمائية لأللفية المخطط األزرق 
(MDG)

البنك الدولي 

أ . أحدث البيانات المتاحة خالل هذه الفترة. )..) معطيات غير متوفرة.

سكان القرى )2010(الشكل خ.3
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 جنوب
ووسط آسيا

 أفريقيا
 جنوب

الصحراء

 غرب آسيا
والمحيط الهادئ

 الشرق األوسط
 وشمال
أفريقيا

دول منظمة
 التعاون االقتصادي 
(OECD) والتنمية

أمريكا الالتينية

70
63

54

42

23 21

المعدل العالمي: 49

.(WB( إعداد خاص. المصدر: البنك الدولي
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التعليم وتكوين رأس المال البشريالجدول خ.4 

المعدل الصافي لاللتحاق بصف 
نسبة تالميذ الدراسة

المستوى 
االبتدائي

طول مدة التعليم 
اإللزامي

علميون 
وتقنيون في 
مجال البحث 

)I+D( والتنمية
نفقات البحث 

والتنمية 

النفقات العامة في التعليم

التعليم الثانوي التعليم االبتدائي
)%( من 

إجمالي الناتج 
المحلي

التعليم األولي 
واالبتدائي

التعليم الثانوي 
التعليم العاليوما بعد الثانوي

%%
عدد التالميذ 

السنواتلكل أستاذ
لكل مليون 

نسمة 

)%( من 
إجمالي الناتج 

المحلي

جميع 
المستويات 

)%(

جميع 
المستويات 

)%(

جميع 
المستويات 

)%(
2009/2004أ 2009/2004أ 2009/2004أ 2009/2005أ 09/2005أ09/2003أ 11/2008أ 11/2007أ 11/2008أ 11/2008أ 

78031.664.936.942.018.9 9982119البرتغال
65411.384.640.838.820.4 100941311إسبانيا
46622.235.632.444.922.7 99981911فرنسا
24311.274.636.146.017.9 9893109إيطاليا
17.7 53.1 29.1 5.8 35170.55 11 9 76 89مالطا

23.8..72401.865.29.1 9792179سلوفينيا
22.5..35390.834.312.0 8792158كرواتيا

........810520.02....85البوسنة والهرسك
14560.895.047.823.627.4 9390168صربيا

.. .. 47.4 .. 15091.15  9 .. .. 83الجبل األسود

......11760.233.5 168..87مقدونيا
......6920.152.9 208..80ألبانيا

38.130.7..43520.584.1 9890109اليونان
19630.467.432.243.024.8 9996149قبرص
28.8 .. 0.5 2.9 17530.85  9 .. 74 97تركيا

......4.9....9367189سوريا
1.833.329.829.5....9276149لبنان

........0.42 5725 90842010األردن
4.275.948.029.416.6..97881311إسرائيل
.. .. .. .. ..491 10 28 84 87فلسطين

......14120.213.8 279..96مصر
..........9110......ليبيا

32931.106.335.142.622.9 1711..98تونس
......2394820.074.3..96الجزائر
16.2 44.8 40.5 5.4 9960.64 10 26 .. 96المغرب

اليونسكو إعداد خاص. المصدر:
(UNESCO)

اليونسكو اليونسكو اليونسكو اليونسكو اليونسكو اليونسكو اليونسكو اليونسكو اليونسكو 

أ . أحدث البيانات المتاحة خالل هذه الفترة. )..) بيانات غير متوفرة.

عدد السنوات المتوقع للتعليم المدرسي )2011(الشكل خ.4

ت
وا

سن
ال

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

نيا
وفي

سل

يا 
بان

إس

يا 
ليب

ن 
ونا

الي

يا 
طال

إي

سا 
رن

ف

ل 
تغا

بر
ال

ل 
ائي

سر
إ

ص 
بر

ق

س 
ون

ت

طا 
مال

يا 
وات

كر

ن 
بنا

ل

يا 
رب

ص

ود 
ألس

ل ا
جب

ال

ك 
رس

اله
 و

سنة
بو

ال

ر 
زائ

لج
ا

يا 
ون

مقد

ن 
رد

األ

ن 
طي

لس
ف

يا 
رك

ت

يا 
بان

أل

يا 
ور

س

ر 
ص

م

ب 
غر

الم

أستراليا

نيوزيالندا

أيرلندا

آيسلندا

كوبا

0 10 20

 أكبر خمس دول من حيث طول فترة
التعليم المدرسي

مدة التعليم اإللزامي
عدد السنوات المتوقع للتعليم المدرسي 

.(UNDP( وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (UNESCO( إعداد خاص. المصدر: اليونسكو
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الصحة والبقاء على قيد الحياةالجدول خ.5 

 معدل وفيات األمهات معدل الوفيات لدى األطفال
 السكان المصابون بفيروس داء فقدان 

مدخنونالمناعة المكتسبة

لكل 1000 والدة حية
> 5 سنوات لكل 
1000 والدة حية 

 

لكل 1000 والدة حية

نساءرجال %التقديرات 

%% 15-49 سنة< 15 سنة   
 2010 2010 2008 2009 2009 20082008

347420000.64131البرتغال
4561300000.43631إسبانيا
3481500000.43727فرنسا
3451400000.33319إيطاليا
3324 0.1 > 500 8 6 5مالطا

3221> 0.1> 23181000سلوفينيا
3427> 0.1> 56141000كرواتيا

4935> 0.1..889البوسنة والهرسك
....67849000.1صربيا

.... .. .. 15 8 7الجبل األسود

4032> 0.1..10129مقدونيا
404....161831ألبانيا

34288000.16440اليونان
3810....3410قبرص
4815 > 0.1 4500 23 18 14تركيا

..43....141646سوريا
19222634000.1297لبنان

6210....182259األردن
45775000.23118إسرائيل
413 .. .. .. 22 20فلسطين

241> 192282100000.1مصر
322....131764ليبيا

461> 14166024000.1تونس
3136120170000.1270الجزائر
260 0.1 25000 110 36 30المغرب

برنامج األمم المتحدة المشترك البنك الدولي البنك الدولي البنك الدولي )WB)إعداد خاص. المصدر:
حول فيروس نقص المناعة 

البشرية ومرض اإليدز 
(UNAIDS)

برنامج األمم المتحدة المشترك 
حول فيروس نقص المناعة 

البشرية ومرض اإليدز 

البنك الدولي البنك الدولي 

)..) بيانات غير متوفرة.

معدل الوفيات لدى األطفال )لكل ألف والدة حية(الشكل خ.5

البوسنة والهرسك
صربيا
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مقدونيا
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اليونان
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.(WB( إعداد خاص. المصدر: البنك الدولي
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التغذية واألمن الغذائيالجدول خ.6

استهالك الطاقة الغذائية

أطفال يبلغ وزنهم أقل من تجارة الحبوب
الوزن االعتيادي بالنسبة 

لسنهم الصادراتالواردات
% أطفال > 5 سنواتالقيمة باأللف دوالرطن متريالقيمة باأللف دوالرطن متريسعرات حرارية/الفرد/اليوم

09/2002أ 2009 2009 2009 2009 2007 
..3584364421781570819300060196البرتغال

..32721319572028161901038506428383إسبانيا
..353216129811112272297222517114709فرنسا
..3646966316025102641238283945109إيطاليا
.. 9739 25890 28280 115499 3611مالطا

..32234158678978916341431547سلوفينيا
..29906007236589700518133136كرواتيا

30785901151225372821478621.6البوسنة والهرسك
2710261492314020449593700401.8صربيا

2.2 2076 12731 32871 136717 2447الجبل األسود

310517586436013268329181.2مقدونيا
288039511598476185861.7ألبانيا

..37251305797365351876956290382اليونان
..318157456212184873363804قبرص
3.5 801223 3500345 1203323 4191038 3517تركيا

30343863662962280106191366718.5سوريا
310710561702470883360686573.4لبنان

3015175640853374148984120083.6األردن
..352833238767038832418911011إسرائيل
.. 2248 8571 151533 589231 2020فلسطين

3195604320724353767735375245335.4مصر
314323174647995919041935.6ليبيا

3326198096446836529721114633.3تونس
3153791025723159585982175910.2الجزائر
9.9 28260 99595 1109458 4415087 3236المغرب

منظمة الصحة العالمية )WHO)منظمة األغذية والزراعة منظمة األغذية والزراعة منظمة األغذية والزراعة منظمة األغذية والزراعة منظمة األغذية والزراعة )FAO)إعداد خاص. المصدر:
أ. أحدث البيانات المتاحة خالل هذه الفترة. )...) بيانات غير متوفرة.

اإلمدادات الغذائية من حيث الكمية حسب نوع المواد )كجم/شخص/سنة(الشكل خ.6
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.(FAO( إعداد خاص. المصدر: منظمة األغذية والزراعة
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الوصول إلى موارد الرعاية الصحيةالجدول خ.7 

سكان يحصلون على 
الماء الصالح للشرب

سكان يستفيدون من 
خدمات مرافق للصرف 

الصحي تم تحسينها
والدات يشرف عليها 
استعمال موانع الحملطاقم طبي متخصص

مؤشر خصوبة 
المراهقين

اإلنفاق اإلجمالي على 
الرعاية الصحية

%%%عدد السكان لكل طبيب

% من النساء 
المتزوجات الالتي 
يخطرن باستعمالها

والدات لكل 1000 
امرأة تتراوح أعمارهن 

بين 15 و19 سنة
% من إجمالي الناتج 

المحلي
2008 10/2000أ 10/2000أ 10/2000أ 2008 2008 10/2000أ 

2949910010067.11910.6البرتغال
65.7109.0..303100100إسبانيا
81.8811.2..294100100فرنسا
78.7..99..270100إيطاليا
7.3 17 .. 100 100 100 256مالطا

68.3..41799100100سلوفينيا
147.8..4009999100كرواتيا

714999510047.52510.3البوسنة والهرسك
50099929941.22410.0صربيا

8.4 16 39.4 99 92 98 500الجبل األسود

385100899813.5236.8مقدونيا
83397989975.1276.8ألبانيا

76.21110.1..20010098اليونان
56.0..435100100100قبرص
6.1 51 71.0 91 90 99 625تركيا

200089969558.3583.1سوريا
9858.0188.5..417100لبنان

41796989955.8309.4األردن
157.6....270100100إسرائيل
.. .. .. .. .. .. ..فلسطين

41799947959.2484.8مصر
73.0..97100..769ليبيا

76994859562.686.4تونس
90983959561.465.4الجزائر
5.3 35 63.0 63 69 81 2000المغرب

منظمة الصحة العالمية إعداد خاص. المصدر:
(WHO)

منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية 

أ . أحدث البيانات المتاحة خالل هذه الفترة. )...) بيانات غير متوفرة. 

اإلنفاق على الصحة )2006(الشكل خ.7
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نوع الجنس: التطور االجتماعيالجدول خ.8 

معدل أمل الحياة عند الوالدة
 معدل معرفة القراءة والكتابة 

لدى البالغين ≤15 سنة

المعدل الصافي الموحد لاللتحاق 
بالتعليم االبتدائي والثانوي 

والعالي
السنة التي 
تحصل فيها 

المرأة على حق 
التصويت

السنة التي 
تحصل فيها 

المرأة على حق 
الترشح 
لالنتخابات

السنة األولى 
التي يتم فيها 
انتخاب امرأة 

بالبرلمان

نساء في مقاعد 
البرلمانهـ رجالنساءرجالنساءرجالنساء

%%%%%السنواتالسنوات
2011د    10/2006و 10/2006و 09/2006و 09/2006و 2010 2010 

 1931ج، 827693.296.79794البرتغال
1976

 1931ج، 
1976

193428.7

857996.998.51009719311931193134.9إسبانيا
969219441944194520.1....8578فرنسا
847998.699.2948819451945194620.6إيطاليا
8.7 1966 1947 1947 80 78 91.2 93.5 79 83مالطا

199223.1أ837699.799.71008919461946سلوفينيا
199223.8أ807498.199.5837819451945كرواتيا

787396.499.4736919461946199019.3البوسنة والهرسك
777196.499.2817619461946194622.0صربيا

12.3 2006أ 1946 1946 84 87 .. .. 72 77الجبل األسود

199030.9أ777395.698.7727119461946مقدونيا
19201920194515.7....807494.797.3ألبانيا

19521952195218.7....837896.198.3اليونان
827796.999.1838619601960196310.7قبرص
14.2  1935ب 1934 1930 79 72 96.4 85.3 71 76تركيا

 1949ج، ....777478.090.4سوريا
1953

1953197312.4

757086.093.484791952195219633.1لبنان
11.1 1989ب757288.995.5817819741974األردن

959019481948194920.0....8380إسرائيل
.. .. .. .. 76 82 97.4 91.7 71 74فلسطين

 2.0ز195619561957....757157.874.6مصر
7.7..19641964....777282.095.2ليبيا

777371.086.4817619591959195926.7تونس
 1949ج، 747163.981.37977الجزائر

1962
7.2 1962ب1962

11.0 1993 1963 1963 64 56 68.9 43.9 70 74المغرب
البنك الدولي إعداد خاص. المصدر:

(WB)
اليونسكو البنك الدولي 

(UNESCO)
برنامج األمم اليونسكو اليونسكو اليونسكو 

المتحدة اإلنمائي 
(UNDP)

برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي 

برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي 

االتحاد البرلماني 
(IPU( الدولى

أ . يتعلق األمر بالسنة األولى التي تم انتخابها في ظل النظام البرلماني الحالي. ب . يشير التاريخ إلى أول سنة تم فيها ترشيح امرأة للبرلمان. ج . أول اعتراف جزئي بحق التصويت أو الترشح. د . ما كان عليه الوضع في 31 كانون األول )ديسمبر)2011. هـ . بالنسبة للبرلمانات المكونة من غرفتين 
فإن النسب المبينة تشكل المتوسط لكال الغرفتين. و . أحدث البيانات المتاحة خالل هذه الفترة. ز . بالرغم من أن البرلمان المصري مكون من غرفتين،إال أن البيانات المتاحة خاصة بمجلس النواب. )...) بيانات غير متوفرة. 

معدل أمل الحياة عند الوالدة )1990-2010(الشكل خ.8
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.(WB( إعداد خاص. المصدر: البنك الدولي
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التكنولوجيا واالتصاالتالجدول خ.9 

التوزيع اليومي 
للصحف

منازل تتوفر 
على جهاز تلفاز

الخطوط 
الهاتفية 
األرضية 

المكالمات 
الدولية الصادرة

المكالمات 
الدولية الواردة

مشتركو خدمة 
الهاتف النقال

أجهزة حاسوب 
شخصية

مستخدمو 
اإلنترنيت

اإلنفاق على تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت 

لكل 1000 
لكل 100 نسمة%نسمة

المدة بالدقائق 
للفرد الواحد

المدة بالدقائق 
لكل 100 نسمةلكل 100 نسمةلكل 100 نسمةللفرد الواحد

القيمة بالمليون 
دوالر

% من إجمالي 
الناتج المحلي 

2009 2009 2010 07/2006أ 2010 07/2003أ 07/2003أ 2010 2007 07/2002أ 
99425612114217.251134695.9..البرتغال

14499441243911239.366726445.0إسبانيا
164975610513810165.2801359295.1فرنسا
137943510313115036.7541044665.0إيطاليا
.. .. 63 .. 109 168 108 60 99 ..مالطا

10542.57022554.7..173994557سلوفينيا
....98426913414419.960..كرواتيا

....872744187836.452..البوسنة والهرسك
....12924.441....41.... صربيا

.. .. 52 .. 185 ..  .. 27 98 ..الجبل األسود

....8999201311210536.852مقدونيا
....249010131111423.845ألبانيا

1004687951089.444153784.7..اليونان
....100373402239438.053..قبرص
4.5 27462 40 6.0 85 23 7 22 98 ..تركيا

....95202059589.021..سوريا
....549621502636810.431لبنان

96818131076.73816057.0..األردن
924420816613324.06798465.1..إسرائيل
..   37 5.6 .. .. .. 9 95 10فلسطين

9712840874.927108705.8..مصر
....1722.214....5019..ليبيا

23921224481067.53720405.2تونس
908711921.11338692.8..الجزائر
13.5 12300 49 3.6 100 15 7 12 77 12المغرب

البنك الدولي إعداد خاص. المصدر:
(WB)

البنك الدولي/
االتحاد الدولي 

(ITU( لالتصاالت

االتحاد الدولي 
لالتصاالت 

االتحاد الدولي 
لالتصاالت 

االتحاد الدولي 
لالتصاالت 

االتحاد الدولي 
لالتصاالت 

البنك الدولي/
االتحاد الدولي 
لالتصاالت 

االتحاد الدولي 
لالتصاالت 

البنك الدولي البنك الدولي 

أ . أحدث البيانات المتاحة خالل هذه الفترة. )...) بيانات غير متوفرة. 

مشتركو خدمة إنترنيت النطاق العريض الثابت لكل 100 شخص )2005-2010(الشكل خ.9
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تركيا
اليونان

الجبل األسود
المغرب
مقدونيا
األردن
صربيا

الجزائر
البوسنة والهرسك

فلسطين
مصر
تونس
ألبانيا

سوريا
ليبيا 2005

2010
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اتحاد الدول المستقلة

الدول العربية

أفريقيا

.(ITU( إعداد خاص. المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت
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األمن واإلنفاق العسكريالجدول خ.10

عدد النازحين داخليا

الجئون

القوات المسلحة

عمليات نقل األسلحة التقليدية

نفقات عسكرية حسب بلد اللجوء
حسب الموطن 

الصادراتالوارداتاألصلي

باآلالفباآلالفباآلالف 
عدد القوات 

 بالمليون دوالربالمليون دوالربالمليون دوالرباألالف
% من إجمالي 
الناتج المحلي 

2009 2010 11/2006د 11/2006د 2009 2011 2011 2010 
0.40.091171114552132.1البرتغال

3.80.022215373408158031.1إسبانيا
200.70.13423169778612852.5فرنسا

 1.8ح 38198ح56.40.032711653241إيطاليا
 0.7ب  588ب .. 8 2 0.0 6.1  مالطا

7881.6..0.30.01277سلوفينيا
10601.8..20.165.922144كرواتيا

  1.3ب،ز  232ب،ز119..1137.063.011البوسنة والهرسك
22573.6183.32914859202.3صربيا

1.3 56 123 .. 13 3.2 16.4  الجبل األسود

 1.7هـ145ح....071.47.98مقدونيا
  2.1و،ز201..0.114.8155ألبانيا

93693.2..1.40.11434299اليونان
 2.0ب 510ب..3.40.01195< 208قبرص
2.7 15634 193 3238 613 146.8 10.0 954-1201تركيا

1005.518.540310355022364.0< 433سوريا
15644.1..8.115.979115< 76لبنان

 6.1ز 1363ز450.92.3111952176األردن
 6.3ز 13001ز25.51.318517842703غير محددإسرائيل
    .. 21 56 93.3أ 0.0 < 160فلسطين

39142.1..95.16.98662321مصر
 1.2ج 1100ج7.92.3766587ليبيا

5481..0.12.24817تونس
 3.8و 5586و..94.16.73344644غير محددالجزائر
3.4 3256 .. 1735 246 2.3 0.8  المغرب

مركز رصد النزوح إعداد خاص. المصدر:
(IDMC( الداخلي

مفوضية األمم المتحدة 
السامية لشؤون الالجئين 

(UNHCR)

مفوضية األمم المتحدة 
السامية لشؤون الالجئين 

(WB( معهد استكهولم الدولى البنك الدولي
ألبحاث السالم 

(SIPRI)

معهد استكهولم الدولى 
ألبحاث السالم 

معهد استكهولم الدولى 
ألبحاث السالم 

معهد استكهولم الدولى 
ألبحاث السالم 

أ . بيانات خاصة فقط بالجئين فلسطينيين تحت رعاية مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ب . يستثنى منها التقاعد العسكري ج. بيانات 2008 د . مجموع صادرات أو واردات الفترة بأكملها هـ . يتضمن جزًءا من معاشات التقاعد العسكري و . بيانات تتعلق بالميزانية المصادق عليها والتتعلق 
باإلنفاق الحقيقي. ز . تستثنى القوات شبه العسكرية. ح . يشمل نفقات الدفاع المدني والتي تمثل عادة حوالي %4.5 من إجمالي النفقات. )...) بيانات غير متوفرة.

حصة الدول المتوسطية من اإلجمالي العالمي للنفقات العسكرية )2002-2011(الشكل خ.10
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.(SIPRI( إعداد خاص. المصدر: معهد استكهولم الدولى ألبحاث السالم
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اإلنتاج والبنية االقتصادية الجدول خ.11

مساهمة القطاعات في إجمالي الناتج المحلي
مؤشر أسعار االستهالك الخدماتالصناعةالزراعةنمو إجمالي الناتج المحليإجمالي الناتج المحلي

%%%%%بماليين الدوالرات
 201020102010201020102010

2288721.4223751.4البرتغال
326721.9 0.1-1407405إسبانيا
791.5أ19أ2أ25600021.5فرنسا
20514121.5225731.6إيطاليا
1.4 65أ 33أ 2أ 3.1 8256مالطا

469081.4232661.9سلوفينيا
627671.0 1.2-60852كرواتيا

165780.8828642.2البوسنة والهرسك
384231.0927646.1صربيا

0.6 71 20 9 2.5 4111الجبل األسود

0.71128612.1-9189مقدونيا
 2.2-117863.5201961ألبانيا

4.7..18..3.5-301083اليونان
2.5 78ب 20ب2أ231321.0قبرص
8.6 63 27 10 9.0 734364تركيا

464.4أ31أ 23أ591473.2سوريا
300067.0621734.0لبنان

275743.1331665.0األردن
2.7......2173334.7إسرائيل
.. .. .. .. .. ..فلسطين

2188945.114384811.2مصر
2.4 20ب 78ب2ب2.1أ62360أليبيا

442913.7832604.4تونس
343.9أ54أ12أ1594263.0الجزائر
1.0 55 30 15 3.7 90805المغرب

البنك الدولي البنك الدولي البنك الدولي البنك الدولي البنك الدولي البنك الدولي )WB)إعداد خاص. المصدر:
أ . بيانات 2009. ب . بيانات 2008. )...) بيانات غير متوفرة.

القيمة المضافة حسب القطاع في 2010 )% من الناتج المحلي اإلجمالي(الشكل خ.11
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الزراعةالجدول خ.12

مساحة 
األراضي

مساحة 
األراضي 
الزراعيةأ

أراض صالحة 
للزراعة 

ومحاصيل دائمة
مروج ومراٍع 

أراٍض سقويةدائمة

مساحة 
مزروعة 
إنتاج الحبوببالحبوب

مردودية إنتاج 
الحبوب

استخدام 
األسمدة

تعداد سكان 
البيئة الزراعية

باأللف هكتارباأللف هكتارباأللف هكتارباأللف هكتار
% من مجموع 

ألف طن متريباأللف هكتارالمزروعات
 كيلوغرام/

هكتار
 كيلوغرام/

باأللف نسمةهكتار
08/200720102009200920082010ب2009200920092009 

914736841903178128.1325112434621591095البرتغال
4988027680172161046420.259841933532309738إسبانيا
547662926619396987013.3925965676709314871فرنسا
29414139089485442325.7349418996543613568إيطاليا
4 469382 15 3 28.0 0 9 9 32مالطا

20144682012671.996536597224213سلوفينيا
559613009573430.755030175485247192كرواتيا

51002128109910290.3286110438572589البوسنة والهرسك
87465055359614591.21873887649591341266صربيا

81 ..3491 16 5 1.2 325 189 514 1345الجبل األسود

252210134555589.0162539332957154مقدونيا 
2740120469950516.91466944761461339ألبانيا

1289081993699450037.991744994907841085اليونان
924125121421.43657159418259قبرص
14472 272797 32740 12005 21.3 14617 24294 38911 76963تركيا

183643139085664824423.9316739021232654080سوريا
102368628840033.26517827402077لبنان

8878102528374240.3458719632444390األردن
216452338314045.3792393015190127إسرائيل
322 ..1163 38 33 7.8 150 217 367 602فلسطين

9954536893689099.9296719407654150322664مصر
1759541555020501350021.932921866240193ليبيا

155369789493648537.965211091702422154تونس
2381744132584353289010.129894687156887404الجزائر
8260 154821 7834 5060 14.8 21000 9055 30055 44630المغرب

منظمة األغذية إعداد خاص. المصدر:
(FAO( والزراعة

منظمة األغذية 
والزراعة 

منظمة األغذية 
والزراعة 

منظمة األغذية 
والزراعة 

منظمة األغذية 
والزراعة 

منظمة األغذية 
والزراعة 

منظمة األغذية 
والزراعة 

منظمة األغذية 
والزراعة 

منظمة األغذية 
والزراعة 

منظمة األغذية 
والزراعة 

أ . تنقسم المساحة الزراعية إلى أراض صالحة للزراعة ومحاصيل دائمة ومروج ومراٍع دائمة. ب . أحدث البيانات المتاحة خالل هذه الفترة. )...) بيانات غير متوفرة. 

إنتاج الطماطم )باألطنان( )2010(الشكل خ.12
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يا 
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11000000

8250000

5500000

2750000

0

 إنتاج الطماطم

أوقيانوسيا 0%

 أمريكا 17%

الدول المتوسطية 27%

 باقي دول آسيا
47%

 باقي دول أفريقيا %4 باقي دول أوروبا 5%

.(FAO( إعداد خاص. المصدر: منظمة األغذية والزراعة
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تربية الماشيةالجدول خ.13

تجارة الحيوانات الحيةالثروة الحيوانية
األبقار والماعز 

الواردات الصادراتخاليا النحل الخيول والجمال الدواجنبالخنازير واألغنامأ
القيمة باأللف دوالر القيمة باأللف دوالر العدد باأللف رأسالعدد باأللف رأسالعدد باأللف رأسالعدد باأللف رأسالعدد باأللف رأس

 2010 20102010 2010 2010 2009 2009
47842325465001932549364213443البرتغال

27650253431389052502425374703365922إسبانيا
28947145311727414539822226255283698فرنسا
154219157154000300500426161667205إيطاليا
907 0 .. 1 66515 35مالطا

641415305220424086928062سلوفينيا
1149123160141730010235156567كرواتيا

15725902119019367108170068البوسنة والهرسك
2542348920155143205653514454صربيا

22522 24 24 6 12601 340الجبل األسود

11331911995277657631616مقدونيا
307416476453521852039520ألبانيا

137939503303027134010100111871اليونان
491464433007405811571قبرص
32279 20696 5603 168 2234032 37734تركيا

185852749116461123718942547سوريا
857103750041151248256995لبنان

29922514616453120942665األردن
9752244759999066269589إسرائيل
42377 1650 67 .. 7500.. 946فلسطين

183163813375020512251816360586مصر
98953300010137199942ليبيا

9201685800292140204221704تونس
254506125139335400567188الجزائر
62460 3552 350 200 9179000 26605المغرب

منظمة األغذية والزراعة إعداد خاص. المصدر:
(FAO)

منظمة األغذية والزراعة منظمة األغذية والزراعة منظمة األغذية والزراعة منظمة األغذية والزراعة منظمة األغذية والزراعة منظمة األغذية والزراعة 

أ . يشمل األبقار والماعز واألغنام والجاموس. ب . يشمل الدجاج والبط والديك الرومي والدجاج المزركش واإلوز. )...) بيانات غير متوفرة.

إنتاج الحليب/اللَّبن )حسب النوع( في 2010الشكل خ.13
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24206 13606 11345 7544 2304 2241 2100 2065 15172002 1332 1093 1070 780 735 628 399 323 309 223 195 179 168 455742

حليب األغنامحليب الماعز حليب بقري مجموع اإلنتاج (بآالف األطنان)

.(FAO( إعداد خاص. المصدر: منظمة األغذية والزراعة
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الصيدالجدول خ.14 

الصيد في منطقة الصيد اإلجمالي
البحر األبيض 

المتوسط والبحر 
األسود

إنتاج تربية األحياء 
المائية

تجارة األسماك والمنتجات السمكية
توفر األسماك 

والمنتجات السمكية 
خالل السنة

عدد الصيادين

الوارداتالصادراتالقاريالبحري

بالطن المتريبالطن المتريبالطن المتريبالطن المتري
القيمة بالمليون 

دوالر
القيمة بالمليون 

كجم/ للفرد دوالر
 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2007 2000

853190631158554.825021>2234420.5البرتغال
9627926000997302523523179593140.075434إسبانيا
4473842500176062245201624563934.826113فرنسا
2316603852229850153486716508624.448770إيطاليا
.. 30.2 61 21 2916 1836 .. 1836مالطا

77116877177827849.4231سلوفينيا
52410456524101399116510515.365151كرواتيا

520005762013376.83500البوسنة والهرسك
....04807081537103صربيا

.. .. 13 1 790 611 534 611الجبل األسود

0177016401254.88472مقدونيا
310430413104250433275.31590ألبانيا

820679408028711348666971721.119847اليونان
..14002014004116147822.6قبرص
33614 6.9 192 346 167721 445680 40259 445680تركيا

29563679295686101602.111292سوريا
354127035418036989.49825لبنان

865.7721..1363500541األردن
21864022136196002622820.61535إسرائيل
.. 0.7 13 0   1699 .. 1699فلسطين

121363263847773899195851447616.7250000مصر
500062405529.99500..50006ليبيا

9664011239664054241546713.050815تونس
9360717599545.226151..93607الجزائر
106096 9.6 116 1579 1522 33917 7226 136426المغرب

منظمة األغذية إعداد خاص. المصدر:
(FAO( والزراعة

منظمة األغذية 
والزراعة 

معهد الموارد العالمية منظمة األغذية والزراعة منظمة األغذية والزراعة منظمة األغذية والزراعة منظمة األغذية والزراعة منظمة األغذية والزراعة 
(WRI)

)...) بيانات غير متوفرة. 

تجارة األسماك ومشتقاتها )2009(الشكل خ.14

بالطن المتري
1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 

إسبانيا
فرنسا 
إيطاليا 

البرتغال 
مصر 

اليونان 
تركيا 

إسرائيل 
المغرب 

تونس 
كرواتيا 

مالطا 
األردن 
صربيا 

الجزائر 
لبنان 

سوريا 
قبرص 

سلوفينيا 
ليبيا 

البوسنة والهرسك 
ألبانيا 

مقدونيا 
فلسطين 

الجبل األسود 

االستيرادالتصدير

4000

2000

0
الصين اليابان  الواليات

المتحدة األمريكية
تايالند إسبانيا الدانمارك ألمانيا نيجيريا كوريا فرنسا

ري
لمت

ن ا
لط

با

أكبر عشر دول مستوردة لألسماك

.(FAO( إعداد خاص. المصدر: منظمة األغذية والزراعة
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 العمل والبطالةالجدول خ.15 

معدل البطالةتوزيع السكان النشيطين حسب القطاعات
الشبابالرجالالنساءالمجموعالخدماتالصناعةالزراعة

عدد السكان 
% من السكان معدل العمالةالعاملين

النشيطين
% من السكان 

النشيطين
% من السكان 

النشيطين
% من السكان 

النشيطين
% من السكان 
النشيطين إناث

% من السكان 
النشيطين ذكور

% من السكان 
النشيطين بين 15 

و24 سنة  %باأللف نسمة
09/2007أ 09/2005أ 09/2005أ 09/2007أ 08/2005أ 08/2005أ 08/2005أ 2009 2009 

513256.611.529.359.29.510.18.920البرتغال
1832047.94.327.867.918.018.417.738إسبانيا
2595251.03.023.172.99.18.99.322فرنسا
2322845.23.829.766.37.89.36.825إيطاليا
13 7.0 6.8 6.9 72.4 25.1 1.7 46.0 159مالطا

96555.410.234.254.75.95.85.914سلوفينيا
180548.212.830.656.39.110.08.022كرواتيا

23.927.121.847......144345.3البوسنة والهرسك
20.829.549.716.618.415.342 45.1ب 3658بصربيا

.. 26.2 35.5 30.3 71.9 19.2 8.6  45.1ب  3658بالجبل األسود

61436.718.231.350.332.233.031.755مقدونيا
......110946.058.013.528.412.7ألبانيا

9.513.16.926 50.1ج 16.4ج8.5ج466348.7اليونان
42359.04.322.372.53.85.55.08قبرص
25 13.9 14.3 14.0 48.1 25.7 26.2 40.3 22045تركيا

658646.327.025.647.38.425.75.219سوريا
9.010.18.622......132942.1لبنان

178443.13.621.874.512.924.110.327األردن
273352.81.621.975.67.67.67.615إسرائيل
47 17.7 38.6 24.5 59.5 23.8 15.6 32.4 764فلسطين

2480344.131.222.046.69.422.95.224مصر
..............216148.2ليبيا

14.217.313.131......324241.1تونس
1318152.020.726.053.011.310.111.024الجزائر
22 9.8 10.5 10.0 36.3 20.3 43.3 47.5 10879المغرب

منظمة العمل الدولية إعداد خاص. المصدر:
(ILO)

منظمة العمل الدولية منظمة العمل الدولية منظمة العمل الدولية منظمة العمل الدولية منظمة العمل الدولية منظمة العمل الدولية منظمة العمل الدولية منظمة العمل الدولية 

أ . أحدث البيانات المتاحة خالل هذه الفترة ب . بيانات صربيا والجبل األسود متاحة إجمالًيا، وليس تفصيال لكل منهما على حد. ج . لم يكن ممكنا إدراج النشاط االقتصادي لنسبة مئوية من السكان في قطاع اقتصادي محدد. )....) بيانات غير متوفرة.

معدل البطالة )2009/2005*(الشكل خ.15

مقدونيا

البوسنة والهرسك

40
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0 7 14 21

معدل البطالة بين اإلناث (%)

إسبانيا

28 35 42

معدل البطالة بين الشباب (%)

فلسطين

مصرسوريا

األردن

سلوفاكيا

تونس

تركيا
البرتغال

قبرص
سلوفينيا مالطا

الجزائر

فرنسا
إسرائيل

اليونان

50

25

15

إيطاليا

المغرب

كرواتيا
لبنان

.(ILO( إعداد خاص. المصدر: منظمة العمل الدولية
* أحدث البيانات المتاحة خالل هذه الفترة. 



20
12

ي 
سط

تو
الم

40
5

حق
مال

توزيع الدخلالجدول خ.16

السنوات  

المساهمة في الدخل أو االستهالك
العالقة بين 10% 
من السكان األكثر 
ثراء و%10 من 
معامل جيني السكان األكثر فقرا

الُخمس األكثر فقرا 
20%

الخمس الثاني 
20%

الخمس الثالث 
20%

الخمس الرابع 
20%

الخمس األكثر ثراء 
 20%

% % % % %
..............البرتغال

20007.012.116.422.542.010.235إسبانيا
..............فرنسا
20006.512.016.822.842.011.736إيطاليا
.. .... .. .. .. .. مالطا

31 20048.212.817.022.639.47.2سلوفينيا
34 20088.112.216.221.642.08.3كرواتيا

20076.711.316.122.743.210.136البوسنة والهرسك
28 20098.913.717.822.836.96.0صربيا

30  38.86.7 22.4 17.2 13.1 20088.5الجبل األسود

20095.19.514.522.048.916.243مقدونيا
35 20088.112.115.920.943.08.3ألبانيا

20006.711.916.823.041.510.034اليونان
..............قبرص
39 45.114.0 22.4 15.9 10.9 20085.7تركيا

..............سوريا
..............لبنان

35 20107.711.615.721.543.68.4األردن
20015.710.515.923.044.913.739إسرائيل
36  43.48.8 21.8 15.8 11.5 20097.4فلسطين

31 20089.213.016.421.040.36.7مصر
..............ليبيا

20055.910.114.721.347.913.541تونس
..............الجزائر
41 47.912.3 20.6 14.5 10.5 20076.5المغرب

البنك الدولي البنك الدولي البنك الدولي البنك الدولي البنك الدولي البنك الدولي البنك الدولي البنك الدولي )WB)إعداد خاص. المصدر:
)..) بيانات غير متوفرة.

نسبة السكان الذين يتقاضون أقل من دوالرين في اليوم )08/2005(*الشكل خ.16
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مصر المغرب تونس ألبانيا مقدونيا تركيا فلسطين األردن صربيا الجبل األسود  البوسنة
والهرسك

كرواتيا

نسبة السكان الفقراء الذين يحصلون على أقل من دوالرين في اليوم (تعادل القدرة الشرائية) (% من السكان)
نسبة السكان الفقراء الذين يتقاضون أقل من 1.25 دوالر في اليوم (تعادل القدرة الشرائية) (% من السكان)
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 أكبر ست دول من حيث عدد السكان الذين يتقاضون
أقل من دوالرين في اليوم

.(WB( إعداد خاص. المصدر: البنك الدولي
* أحدث البيانات المتاحة خالل هذه الفترة.
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النشاط االقتصادي حسب الجنس الجدول خ.17

معدل النشاط 
االقتصادي لإلناث 

≤ 15 سنة

معدل العمالة
إيرادات األجور المتقاضاةب الخدماتالصناعةالزراعة

رجالنساءرجالنساءرجالنساءرجالنساء

% من إجمالي 
عمالة الذكور

% من إجمالي 
عمالة اإلناث

% من إجمالي 
عمالة الذكور

% من إجمالي 
عمالة اإلناث

% من إجمالي 
عمالة الذكور

% من إجمالي 
عمالة اإلناث

% من إجمالي 
عمالة الذكور

تعادل القوة 
الشرائية بالدوالر 

األمريكي

تعادل القوة 
الشرائية بالدوالر 

األمريكي
2007 2007 09/2004أ 09/2004أ 09/2004أ 09/2004أ 09/2004أ 09/2004أ 2009 

811211163972501715428762البرتغال
7136103688592181741597إسبانيا
8224103487622567742091فرنسا
6234153982572015241158إيطاليا
31812 14458 66 87 31 12 2 0 47مالطا

8299224369482042733398سلوفينيا
771513163968471293419360كرواتيا

59109721............81البوسنة والهرسك
232516326143765412900..صربيا

14951 8611 66 86 32 12 2 1 ..الجبل األسود

66202028335247595612247مقدونيا
49549143............70ألبانيا

66121293079591921838002اليونان
7635103287621830731625قبرص
20441 5352 54 47 29 15 17 38 34تركيا

262618832665015127452سوريا
406216404............31لبنان

31231021887515438065األردن
8313103089672059932148إسرائيل
.. .. 36 60 29 11 10 28 25فلسطين

294628627494622868401مصر
559022505............32ليبيا

324911731............37تونس
46222028264954408111331الجزائر
6694 1603 42 25 24 15 37 59 33المغرب

برنامج األمم المتحدة البنك الدولي البنك الدولي البنك الدولي البنك الدولي البنك الدولي البنك الدولي البنك الدولي )WB)جإعداد خاص. المصدر:
(UNDP( اإلنمائي

برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي 

أ . أحدث البيانات المتاحة خالل هذه الفترة. ب . تقديرات تم صياغتها وفقا ألحدث البيانات المتاحة خالل الفترة ما بين 1991-2004. ت . إعداد خاص، انطالقا من بيانات البنك الدولي. )...) بيانات غير متوفرة.

العمالة في قطاع الزراعة حسب الجنس )09/2004(*الشكل خ.17
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نساء يعملن في قطاع الزراعة (% من إجمالي عمالة اإلناث)
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رجال يعملون في قطاع الزراعة (% من إجمالي عمالة الذكور)

0

35

70

جنوب آسيا  الشرق األوسط
وشمال أفريقيا

 أوروبا
وآسيا الوسطى

 أمريكا الالتينية
والكاريبي

االتحاد األوروبي

.(WB( إعداد خاص. المصدر: البنك الدولي
* أحدث البيانات المتاحة خالل هذه الفترة.
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إنتاج واستهالك الطاقةالجدول خ.18

استهالك الطاقة إنتاج الطاقة
استهالك الطاقة 
للفرد الواحد 

إجمالي الناتج 
المحلي لكل وحدة 

استخدام طاقة
صافي واردات 

الطاقة

االستهالك حسب مصادر الطاقة

طاقة متجددةطاقة كهرمائيةطاقة نوويةالوقود األحفوري

مليون طن متري 
من مكافئ النفط 

مليون طن متري 
من مكافئ النفط 

كيلوغرام من 
مكافئ النفط

تعادل القوة 
الشرائية بالدوالر 
لكل كيلوغرام من 

مكافئ النفط 
% الطاقة 
%%%%المستخدمةأ

 2007 2007 2007 2007 2007 2005 2005 2005 2005
4.924.122669.48087.60.01.610.8البرتغال

29.7127.027569.87784.410.41.14.1إسبانيا
129.5256.239707.44952.642.11.63.7فرنسا
27.0164.627359.78493.90.01.74.4إيطاليا
0.0 0.0 0.0 100.0 100 11.5 1935 0.8 0.0مالطا

3.57.034177.34968.321.14.16.5سلوفينيا
4.18.719658.35389.40.06.44.2كرواتيا

4.56.015804.62587.30.09.23.6البوسنة والهرسك
........9.414.419744.835صربيا

.. .. .. .. .. .. .. .. ..الجبل األسود

1.62.813526.74288.70.04.96.4مقدونيا
1.31.753813.82770.50.019.69.9ألبانيا

10.129.426099.66694.70.01.43.9اليونان
0.12.529988.29798.30.00.01.7قبرص
7.8 4.0 0.0 88.2 69 8.6 1359 97.7 30.3تركيا

598.40.01.60.0-23.622.511234.2سوريا
0.26.615807.59796.00.01.62.4لبنان

0.37.512604.19698.90.00.11.0األردن
3.321.528788.88596.70.00.03.3إسرائيل
  .. .. .. .. .. .. .. ..فلسطين

2295.80.01.82.4-88.272.09035.9مصر
32799.10.00.00.9-87.120.432584.7ليبيا

7.89.28819.51586.60.00.113.3تونس
28399.60.00.10.2-152.239.811386.5الجزائر
3.5 0.9 0.0 95.6 95 8.8 477 15.1 0.8المغرب

معهد الموارد العالمية البنك الدولي البنك الدولي البنك الدولي البنك الدولي البنك الدولي )WB)إعداد خاص. المصدر:
(WRI)

معهد الموارد العالمية معهد الموارد العالمية معهد الموارد العالمية 

أ. تشير المؤشرات السلبية إلى أن البلد مصدر صافي )...) بيانات غير متوفرة.

صافي واردات الطاقة* )2007(الشكل خ.18
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 أوروبا
وآسيا الوسطى

 االتحاد
األوروبي

جنوب آسيا  غرب آسيا
والمحيط الهادئ

 أفريقيا
جنوب

الصحراء

 الشرق األوسط
 وشمال أفريقيا

.(WB( إعداد خاص. المصدر: البنك الدولي
* تشير القيمة السلبية إلى أن البلد ُمصّدر صاف.
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اإلنتاج وإمكانية الحصول على الطاقة الكهربائيةالجدول خ.19 

 

عدد السكان 
المستفيدين من 
إنتاج الكهرباءالطاقة الكهربائية

متوسط نصيب 
الفرد من استهالك 
الطاقة الكهربائية

مصادر الطاقة الكهربائية

طاقة نوويةطاقات متجددةأطاقة كهرمائيةالنفط الغازالفحم

%
مليار كيلو واط/

%%%%%%كيلو واط/ساعةساعة
2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

100.049.548152628717200البرتغال
100.0291.060061337791618إسبانيا
100.0537.4748855111276فرنسا
100.0288.35271155291770إيطاليا
0 0 0 100 0 0 4423 2.2 ..مالطا

16.46103313029235..سلوفينيا
12.737121317165310..كرواتيا

15.7286760004000..البوسنة والهرسك
37.4422472102700..صربيا

.. .. .. .. .. .. .. .. ..الجبل األسود

6.8344278041900..مقدونيا
5.317470019900..ألبانيا

100.061.15540561813950اليونان
5.246200099000..قبرص
0 1 19 3 47 29 2298 194.8 ..تركيا

92.743.3156304650400سوريا
99.913.831300194500لبنان

99.914.3211208811000األردن
99.755.0660863334000إسرائيل
.. .. .. .. .. .. .. .. ..فلسطين

99.6139.0154906821910مصر
99.830.4417004159000ليبيا

99.515.713110909110تونس
99.342.89710972100الجزائر
0 2 12 20 13 52 756 21.4 97.0المغرب

البنك الدولي البنك الدولي البنك الدولي البنك الدولي البنك الدولي البنك الدولي البنك الدولي البنك الدولي البنك الدولي )WB)إعداد خاص. المصدر:
أ. عدا الطاقة الكهرمائية. )..) بيانات غير متوفرة.

مصادر الكهرباء )2009(الشكل خ.19

%

الطاقة النوويةالمصادر المتجددة*الطاقة الكهرومائيةالبترولالغازالكربون
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.(WB( إعداد خاص. المصدر: البنك الدولي
* باستثناء الطاقة المائية.
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 انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربونالجدول خ.20

كثافة االنبعاثات انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون
بالنسبة إلجمالي 

الناتج المحلي

انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون حسب القطاعات
َمركبات ذات 

محركب النقلالصناعة والبناءالمشاركة العالميةللفرد الواحدالمجموع
الكهرباء وإنتاج 

قطاعات أخرىالحرارة

%طن متريمليون طن متري

كيلوغرام من غاز 
ثاني أكسيد 

الكربون، تعادل 
القدرة الشرائية 

لكل 1000 نسمة%%%%بالدوالر األمريكي 
09/2007أ 2009 2009 2009 2009200920092009 2009 

..53.15.00.20.285.241.143.310.4البرتغال
283.46.21.00.2722.935.430.711.0478إسبانيا
354.35.51.20.2120.835.014.829.5496فرنسا
389.36.51.30.2617.128.533.620.9596إيطاليا
566 4.0 72.0 20.0 4.0 5.90.00.32 2.5مالطا

15.27.40.10.3413.733.339.213.7522سلوفينيا
19.84.50.10.3128.431.522.817.3346كرواتيا

19.15.10.10.589.414.170.26.3121البوسنة والهرسك
46.36.30.21.411.013.869.16.0224صربيا

.. .. .. .. .. ...... ..الجبل األسود

8.34.10.00.569.515.570.24.8138مقدونيا
2.70.90.00.1529.648.13.718.589ألبانيا

90.28.00.30.3411.827.349.311.6455اليونان
7.59.30.00.4210.729.352.08.0529قبرص
95 23.4 38.8 17.5 20.3 3.60.90.32 256.3تركيا

59.82.80.20.7620.726.046.46.830سوريا
..19.34.60.10.756.725.951.316.1لبنان

19.23.20.10.5417.226.643.213.0113األردن
64.68.70.20.345.326.359.19.3265إسرائيل
25 .. .. .. .. ...... ..فلسطين

175.42.10.600.4827.423.336.912.533مصر
50.17.80.170.7118.824.053.04.2225ليبيا

20.82.00.070.2317.422.240.619.876تونس
92.52.70.320.4124.232.326.616.974الجزائر
53 21.3 33.2 27.6 17.9 1.30.140.24 41.3المغرب

الوكالة الدولية للطاقة إعداد خاص. المصدر:
(IEA)

الوكالة الدولية الوكالة الدولية للطاقة 
للطاقةج

الوكالة الدولية 
للطاقةج

الوكالة الدولية الوكالة الدولية للطاقةج
للطاقةج

الوكالة الدولية 
للطاقةج

الوكالة الدولية 
للطاقةج

(WB( البنك الدولي

أ . أحدث البيانات المتاحة خالل هذه الفترة. ب . ال يشمل الدراجات النارية. ج. إعداد خاص انطالقا من بيانات الوكالة الدولية للطاقة. )..) بيانات غير متوفرة.

انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون )2009(الشكل خ.20
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(بماليين األطنان)

فرنسا

إسبانيا
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 البوسنة
لبنانوالهرسك

مالطا

ألبانيا

المغرب

0
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 دول منظمة التعاون
والتنمية االقتصادية

العالم دول خارج منظمة 
التعاون االقتصادي 
(OECD) والتنمية

نان
ألط

با

نصيب الفرد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون

.(IEA( إعداد خاص. المصدر: الوكالة الدولية للطاقة
.(TPES( إ.إ.ط.أ: إجمالي إمدادات الطاقة األولية
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الماءالجدول خ.21 

استهالك المياهالموارد المائية

إنتاج المياه 
المحالة من دول أخرىوطنية

االعتماد على 
للفرد الواحدالمجموعللفرد الواحدالمياه

من مجموع 
الموارد

حسب القطاعات
الصناعيالمنزليالزراعي

%%%%متر مكعبكلم مكعبمتر مكعب%كلم مكعبكلم مكعب
مليون متر 

مكعب
09/2000أ 09/2000أ 09/2000أ 09/2000أ 09/2000أ 09/2000أ 09/2000أ2009200920092009 

38.030.744.764358.581212.3731982البرتغال
111.20.30.3242032.570529.1611822100إسبانيا
200.011.05.2336131.651215.012186912فرنسا
182.58.84.6315945.478923.744203697إيطاليا
19 1 64 35 10.7 134 0.10.00.01210.1مالطا

18.713.241.4157000.94643.0018820سلوفينيا
37.767.864.3239610.61430.6285140كرواتيا

0......0.9  35.52.05.399730.390البوسنة والهرسك
......................صربيا

.. 39 60 1 .. 255 0.2........الجبل األسود

5.41.015.631051.050216.15530150مقدونيا
26.914.835.5130151.85954.45830120ألبانيا

58.016.321.965379.584112.8899210اليونان
0.80.00.07070.216724.58610334قبرص
1 11 15 74 18.8 572 13.41.0293640.1-227.1تركيا

7.19.772.482316.886797.488940سوريا
0.30.810651.331724.460291147-4.8لبنان

0.70.327.21510.9166101.16531410األردن
0.81.057.92402.0282112.358366140إسرائيل
0 7 48 45 49.9 112 0.80.03.02070.4فلسطين

1.855.596.970668.3973119.28686100مصر
0.60.00.0944.3796718.08314318ليبيا

4.20.48.74382.929663.17613413تونس
11.30.43.63296.119652.764231417الجزائر
7 3 10 87 43.5 428 29.00.00.090812.6المغرب

منظمة األغذية إعداد خاص. المصدر:
والزراعة 
(FAO)

منظمة األغذية 
والزراعة 

منظمة األغذية 
والزراعة 

منظمة األغذية 
والزراعة 

منظمة األغذية 
والزراعة 

منظمة األغذية 
والزراعة 

منظمة األغذية 
والزراعة 

منظمة األغذية 
والزراعة 

منظمة األغذية 
والزراعة 

منظمة األغذية 
والزراعة 

منظمة األغذية 
والزراعة 

أ . أحدث البيانات المتاحة خالل هذه الفترة. )..) بيانات غير متوفرة.

سعة السدودالشكل خ.21
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 المتحدة
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تركيا الصين البرازيل الهند مصر فنزويال العراق

الدول العشر األولى من حيث سعة السدود

.(FAO( إعداد خاص. المصدر: منظمة األغذية والزراعة
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 الوسط الطبيعيالجدول خ.22

المساحة 
المساحة الغابويةاإلجمالية

صحاري 
وأراٍض قاحلة

إنتاج خشب 
الوقود

مساحات محمية

أصناف 
أصناف مهددةأمعروفةأ

البصمة 
اإليكولوجية بحرية برية

% %آالف الهكتاراتآالف الهكتارات
آالف األمتار 

المكعبة
% من مجموع 

 المساحة
% مياه 
األراضي

إجمالي 
الهكتارات 
للفرد الواحد

 2009 2009 2009 2003 2010 2009 2009 2004 2011 2007
9209345237.526008.33.1606194.5البرتغال

505371799735.6224808.63.5647255.4إسبانيا
549191590628.922617316.521.3665155.0فرنسا
30134907130.13483915.117.4610145.0إيطاليا
.. 5 391 0.4 17.3 0 0 0.9 03 32مالطا

2027125161.710110413.20.643765.3سلوفينيا
5659191633.80105613.03.4461173.8كرواتيا

5121218542.7012600.60.739092.8البوسنة والهرسك
..15..62236.0..8836266530.2صربيا

.. 16 .. 0.8 13.3 156 .. 39.3 543 1381الجبل األسود

257199338.61005304.9380145.7مقدونيا
287577727.0373509.81.637681.9ألبانيا

13196387229.31179516.22.6530205.4اليونان
..92517318.7100410.50.63709قبرص
2.7 31 581 2.4 1.9 4859 85 14.3 11215 78356تركيا

185184852.694280.60.6432301.5سوريا
104513713.154190.50.1447182.9لبنان

8878981.11003021.930.0490232.1األردن
22071547.098217.80.4649284.8إسرائيل
0.7 12 .. .. .. .. .. 1.5 9 602فلسطين

100145690.1100175115.99.3599261.7مصر
1759542170.1999520.10.0413153.1ليبيا

163619405.69121851.31.2438191.9تونس
23817415010.69881766.30.3472231.6الجزائر
1.2 28 559 1.3 1.5 411 87 11.5 5121 44655المغرب

منظمة األغذية إعداد خاص. المصدر:
والزراعة 
(FAO)

منظمة األغذية 
والزراعة 

منظمة األغذية 
والزراعة 

منظمة األغذية 
والزراعة 

منظمة األغذية 
والزراعة 

البنك الدولي 
(WB)

معهد الموارد البنك الدولي 
(WRI( العالمية

االتحاد الدولي للحفاظ 
على الطبيعة 

(IUCN( ومواردها

الصندوق العالمي 
(WWF( للطبيعة

أ . تشمل الثدييات والطيور فقط. )..) بيانات غير متوفرة.

المساحات البحرية المحميةالشكل خ.22
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الجبل األسود
البوسنة والهرسك

سلوفينيا
قبرص
سوريا
مالطا

إسرائيل
الجزائر

لبنان

% من مياه األراضي

0 5 10 15

أمريكا الالتينية ودول بحر الكاريبي

االتحاد األوروبي

أوروبا وغرب آسيا

العالم

أفريقيا جنوب الصحراء

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

جنوب آسيا

غرب آسيا والمحيط الهادئ

.(WB( إعداد خاص. المصدر: البنك الدولي
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 التجارة الدوليةالجدول خ.23 

تحويالت المهاجرينب

االستثمارات األجنبية المباشرة

الميزان التجاريمعدل التغطيةالوارداتالصادرات
ميزان الحساب 

الخارجة الواردةالجاري

بماليين الدوالراتبماليين الدوالراتبماليين الدوالرات%بماليين الدوالراتبماليين الدوالرات
% من مجموع 

بماليين الدوالراتبماليين الدوالراتالصادراتج
 2010 2010 2010 10/2008 2010 2010 2010 2010 2010

8608-2260536645.11452-26874-486897556362البرتغال
64343102452.72454721598-68616-24540131401776إسبانيا
44499159392.43390584112-85722-52090260662486فرنسا
6794233930.6949821005-37843-44687048471399إيطاليا
87 1041 0.7 50 415- 1653- 58 4172 2519مالطا

3882971.0834151-590-294183000899سلوفينيا
203-112615456.7583-8245-118062005159كرواتيا

916222835.86347-4420-4803922352البوسنة والهرسك
1329189..28195580-6939-97951673459صربيا

29 760 22.3 302 1031- 1745-  20 2182 437الجبل األسود

2624149.82932-2158-3291544960مقدونيا
12-1404128533.91097- 44451-1550460013ألبانيا

3233521073.521881269- 41871-215456341634اليونان
18071461.148604220-7079-1411849017قبرص
1780 9071 0.6 950 47739-  71661- 61 185544 113883تركيا

116114078.513810-4880-140001888074سوريا
8797817739.44955574- 13439-50211846027لبنان

1311378931.1170428-8062-70231508547األردن
2817639613791.751527960-583926120995إسرائيل
11- 115 103.0 1307 737- 3822- 13 4385 563فلسطين

4435768116.063861176- 26485-264385292350مصر
46310246471882166316164160.038331282ليبيا

123419609.9151374-5791-164272221874تونس
5705141000139160511276020314.62921226الجزائر
576 1304 21.4 6447 3925-  17963- 49 35522 17559المغرب

مؤتمر األمم المتحدة إعداد خاص. المصدر:
للتجارة والتنمية 
 (UNCTAD)

مؤتمر األمم المتحدة 
للتجارة والتنمية 

مؤتمر األمم المتحدة 
للتجارة والتنمية

مؤتمر األمم المتحدة 
للتجارة والتنمية 

مؤتمر األمم المتحدة 
للتجارة والتنمية 

مؤتمر األمم المتحدة 
للتجارة والتنمية 

مؤتمر األمم المتحدة 
للتجارة والتنمية 

مؤتمر األمم المتحدة 
للتجارة والتنمية 

مؤتمر األمم المتحدة 
للتجارة والتنمية 

أ . من السلع والخدمات. ب . يشمل تحويالت العاملين واألجور المدفوعة وتحويالت رؤوس األموال. ج . إعداد خاص، انطالقا من بيانات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية. )..) بيانات غير متوفرة.

الميزان التجاري للخدمات )2010(الشكل خ.23
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االتحاد األوروبي 
الدول المتوسطية
أمريكا الجنوبية

غرب وجنوب شرق آسيا
جنوب آسيا

الصين
(CIS) اتحاد الدول المستقلة
أمريكا الوسطى والجنوبية 

أفريقيا جنوب الصحراء

. (UNCTAD( إعداد خاص. المصدر: مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية
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الصادراتالجدول خ.24

الصادرات

مؤشر تركيز الصادرات
 أخرى منتجات مصنعة معادن وفلزات محروقات مواد أولية زراعية منتجات غذائية

% % % % % % 
 2010 2010 2010 2010 2010 20102010

0.071 11.52.96.54.273.31.6البرتغال
15.51.33.33.476.50.00.100إسبانيا
12.01.03.72.878.22.30.088فرنسا
7.80.74.93.181.52.00.052إيطاليا
0.252 0.1 91.0 1.3 0.6 0.3 6.7مالطا

3.41.43.54.069.817.90.176سلوفينيا
11.33.712.54.667.90.00.125كرواتيا

7.96.610.915.757.91.00.108البوسنة والهرسك
22.31.75.19.759.71.50.077صربيا

0.371 0.0 22.8 46.8 10.1 6.3 14.0الجبل األسود

14.70.82.26.575.80.00.186مقدونيا
4.12.915.214.762.80.30.191ألبانيا

24.33.111.09.549.32.80.103اليونان
15.71.015.67.857.82.10.162قبرص
0.074 1.5 77.7 6.1 3.9 0.4 10.4تركيا

26.51.936.63.631.30.10.264سوريا
18.90.90.119.760.00.40.098لبنان

14.80.41.110.173.10.50.176األردن
3.10.80.929.865.40.00.273إسرائيل
0.229 0.2 59.0 10.6 2.9 0.7 26.6فلسطين

16.52.928.79.941.70.30.133مصر
0.30.095.81.02.90.00.795ليبيا

9.80.615.22.072.40.00.162تونس
0.60.098.30.30.80.00.523الجزائر
0.155 0.4 61.8 12.0 3.9 1.6 20.3المغرب

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة إعداد خاص. المصدر:
 (UNCTAD( والتنمية

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 
والتنمية 

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 
والتنمية 

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 
والتنمية 

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 
والتنمية 

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 
والتنمية 

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 
والتنمية 

مؤشر تركيز الصادرات )2010(الشكل خ.24

دول مجلس التعاون الخليجي

أفريقيا جنوب الصحراء

 اتحاد الدول المستقلة

جنوب آسيا

أمريكا الوسطى والجنوبية

غرب وجنوب شرق آسيا 

أمريكا الشمالية 

االتحاد األوروبي

0.0 0.2 0.4 0.6 

كرواتيا
سلوفينيا

مالطا

إيطاليا

فرنسا

إسبانيا

البرتغال

المغرب

الجزائر

تونس
ليبيا

مصر فلسطين
إسرائيل

األردن

لبنان

سوريا

تركيا

قبرص

اليونان

ألبانيا

مقدونيا

الجبل األسود
صربيا

0.6 

0.4 

0.0 

 البوسنة
والهرسك
0.8 

0.2 

.(UNCTAD( إعداد خاص. المصدر: مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية
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الوارداتالجدول خ.25

الواردات

مؤشر تركيز الواردات
 أخرى منتجات مصنعة معادن وفلزات محروقات مواد أولية زراعية منتجات غذائية

% % % % % % 
 2010 2010 2010 2010 2010 20102010

0.077 13.51.613.82.866.41.9البرتغال
10.41.417.94.266.10.00.092إسبانيا
8.51.413.83.073.30.00.071فرنسا
9.12.218.95.962.61.30.091إيطاليا
0.188 0.0 68.7 1.9 16.2 0.6 12.6مالطا

7.02.811.45.960.612.30.115سلوفينيا
10.41.118.82.567.20.00.084كرواتيا

19.61.814.32.761.00.60.063البوسنة والهرسك
5.91.717.85.851.817.00.149صربيا

0.080 0.0 58.0 4.3 12.7 0.8 24.2الجبل األسود

12.51.316.24.066.00.00.085مقدونيا
17.51.112.82.965.50.20.073ألبانيا

12.51.023.53.159.90.00.153اليونان
14.80.820.30.961.41.80.164قبرص
0.085 6.8 62.5 9.4 14.4 2.9 4.0تركيا

15.22.420.53.158.70.10.150سوريا
16.41.115.76.559.80.50.126لبنان

16.21.322.12.456.31.70.112األردن
7.31.217.615.957.40.60.151إسرائيل
0.129 0.3 61.4 2.9 8.7 0.8 25.9فلسطين

19.13.213.44.359.90.10.071مصر
16.90.79.33.068.91.20.087ليبيا

8.52.110.94.474.10.00.077تونس
16.31.62.11.578.40.10.087الجزائر
0.090 0.1 59.9 3.3 23.0 2.2 11.5المغرب

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة إعداد خاص. المصدر:
 (UNCTAD( والتنمية

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 
والتنمية 

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 
والتنمية 

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 
والتنمية 

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 
والتنمية 

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 
والتنمية 

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 
والتنمية 

مؤشر تركيز الواردات )2010(الشكل خ.25

جنوب آسيا

 أمريكا الشمالية

أفريقيا جنوب الصحراء

دول مجلس التعاون الخليجي

أمريكا الوسطى والجنوبية 

االتحاد األوروبي

اتحاد الدول المستقلة

غرب وجنوب شرق آسيا

0.0 0.2 0.4 

كرواتيا
 سلوفينيا

مالطا

إيطاليا

فرنسا

إسبانيا

البرتغال

المغرب

الجزائر

تونس
ليبيا

مصر فلسطين
إسرائيل

األردن

لبنان

سوريا

تركيا

 قبرص

اليونان

ألبانيا

مقدونيا

الجبل األسود
صربيا

 البوسنة
والهرسك
0.4 

0.2 

0.0

.(UNCTAD( إعداد خاص. المصدر: مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية
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السياحة في منطقة البحر األبيض المتوسطالجدول خ.26

عدد السائحين الوافدين حسب بلد المقصد

عدد السائحين 
المغادرين حسب 

بلد المنشأ
عدد المبيتات في 

إيرادات السياحة الدوليةبلد المقصد
اإلنفاق على السياحة في الدول 

األخرى
معدل الصرف

باآلالف

% في منطقة 
البحر األبيض 

بماليين الدوالراتباآلالفباآلالفالمتوسط

 
% من مجموع 

بماليين الدوالراتالصادرات

 
% من مجموع 

الواردات %
 08/2009 2009 2009 2009 2008 2009 2009 2009 2009

281271231518.246045.5..7.564392.3-البرتغال
8.75217818.6128442237735953916.9222195.9-إسبانيا
6.37682427.321281526160593919.6460096.9-فرنسا
1.24323915.429060161797419388.3343396.7إيطاليا
7.9 504 17.3 1093 11262 302 0.4 1183 8.4-مالطا

5.818240.62586484327339.615335.5-سلوفينيا
0.993353.3249750626922440.810344.2-كرواتيا

71977214.02813.0..3.33110.1-البوسنة والهرسك
13999898.311075.8.. 0.26450.2-صربيا

.. 76 .. 705 6965 .. 0.4 1044 1.7الجبل األسود

1.72590.15872325.01502.6مقدونيا
201257.0169226.0..18560.73404..ألبانيا

479741479625.034014.0..6.4149155.3-اليونان
21410.8101913209246720.4161413.1 10.9-قبرص
3.1 4627 17.2 24601 56918 10493 9.1 25506 2.0تركيا

60922.2521573492378124.19805.8 26.2-سوريا
715734.0429716.5....38.918440.7لبنان

1.637891.320544726347131.812027.3األردن
9.723210.840071075243326.438696.1-إسرائيل
9.7 485 33.5 410 .. .. 0.1 396 2.2فلسطين

1175726.429415.5....3.1119144.2-مصر
1590.416836.2....340.0..ليبيا

352617.74922.3..2.169012.52623-تونس
3820.85751.2..7.919120.71677الجزائر
4.6 1713 30.2 7980 .. 2293 3.0 8341 5.9المغرب

منظمة السياحة إعداد خاص. المصدر:
العالمية 

(UNWTO)

(WB( مؤتمر األمم المتحدة البنك الدولي البنك الدوليأالبنك الدولي
للتجارة والتنمية 
 (UNCTAD)

البنك الدولي البنك الدولي البنك الدولي البنك الدولي 

أ. إعداد خاص، انطالقا من بيانات البنك الدولي. )...) بيانات غير متوفرة.

إيرادات السياحة الدولية )2009(الشكل خ.26

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

ليبيا
الجزائر
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صربيا
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سلوفينيا
البوسنة والهرسك

إسبانيا
تركيا
مالطا
تونس

البرتغال
قبرص
سوريا
اليونان
مصر

المغرب
األردن
فلسطين

لبنان
كرواتيا

% من الصادرات
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الدول التي حققت أكبر إيرادات من السياحة الدولية

 الواليات
المتحدة األمريكية

إسبانيا إيطاليا الصين ألمانيا  المملكة
المتحدة

أستراليا تركيا فرنساالنمسا

.(UNWTO( ومنظمة السياحة العالمية (WB( إعداد خاص. المصدر: البنك الدولي
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المساعدات اإلنمائية الرسمية )ODA( الجدول خ.27 

المساعدات اإلنمائية الرسمية في الدول المستفيدةالمساعدات اإلنمائية الرسمية للدول المانحة

 بماليين الدوالرات
% من الدخل القومي 

 بماليين الدوالراتللفرد الواحد بالدوالر اإلجمالي
% من الدخل القومي 

للفرد الواحد بالدوالر اإلجمالي
 2010 2010 2010 2010 2010 2010

6490.2961البرتغال
59490.43129إسبانيا
129150.50206فرنسا
29960.1549إيطاليا
           مالطا

سلوفينيا
1490.2534كرواتيا

4922.84129البوسنة والهرسك
6511.7066صربيا

128 1.95 77      الجبل األسود

1781.9989مقدونيا
3382.89106ألبانيا

5080.1745اليونان
قبرص
14 0.14 1049      تركيا

1370.247سوريا
4491.12107لبنان

9553.40154األردن
إسرائيل
630 .. 2519      فلسطين

5940.287مصر
1..9ليبيا

5511.3052تونس
1990.136الجزائر
31 1.10 994      المغرب

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إعداد خاص. المصدر:
(OECD)

منظمة التعاون االقتصادي والتنميةأمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية منظمة التعاون االقتصادي والتنمية منظمة التعاون االقتصادي والتنميةأمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

أ. إعداد خاص، انطالقا من بيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. )...) بيانات غير متوفرة.

المساعدات اإلنمائية الرسمية في الدول المتوسطية المستفيدة )2000-2010(الشكل خ.27
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باقي دول المشرقمنطقة البلقان
فلسطينتركيا

المغرب العربي

توزيع المساعدات اإلنمائية الرسمية بماليين الدوالرات (2000-2010) 

متعددة األطراف
أفريقيا
أمريكا

آسيا
أوروبا

دول أخرى

56354

18716

5750

3718

36606

15988

10679

4838
47842

15466

39502

18509

2000

.(OECD( إعداد خاص. المصدر: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
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الديون الخارجيةالجدول خ.28

الديون الخارجية
خدمة الديون

 بماليين الدوالرات
% من الدخل القومي 

 اإلجمالي
نصيب الفرد من الدين 

الخارجي بالدوالر
قصيرة األجلطويلة األجل 

% من مجموع الصادراتببماليين الدوالراتبماليين الدوالرات
 2010 2010 2010 2010 2010 2010

............البرتغال
............إسبانيا
............فرنسا
............إيطاليا
.. .. .. .. .. ..مالطا

............سلوفينيا
............كرواتيا

845748.822267420103719.9البوسنة والهرسك
3222284.3325529424279830.9صربيا

5.9 186 2122 3847 39.1 2308الجبل األسود

580465.129023750205415.2مقدونيا
473640.51480416357311.1ألبانيا

............اليونان
............قبرص
36.7 78123 215749 4037 40.4 293872تركيا

3.9ب47298.22324171558سوريا
2429360.7578420811348219.1لبنان

782227.91262651213104.9األردن
............إسرائيل
.. .. .. .. .. ..فلسطين

3484416.24303169531496.0مصر
............ليبيا

2158451.1205616605497910.4تونس
52763.4149349817781.0الجزائر
10.7 1800 23603 794 28.1 25403المغرب

البنك الدولي البنك الدولي البنك الدوليجالبنك الدوليأالبنك الدولي البنك الدولي )WB)إعداد خاص. المصدر:
أ . إعداد خاص، انطالقا من بيانات البنك الدولي وشعبة السكان في األمم المتحدة )UNPOP). ب . بيانات 2009. ج. إعداد خاص انطالقا من بيانات البنك الدولي. )..) بيانات غير متوفرة.
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والهرسك
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.(WB( إعداد خاص. المصدر: البنك الدولي
* ال يقدم البنك الدولي بيانات متعلقة بالدول األكثر نماء.
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التعاريف

األثر البيئي

الطبيعية  للموارد  اإلنسان  استعمال  مقياس 
المتجددة. ويحسب بالنسبة لساكنة معينة بمجموع 
بيولوجًيا  المنتجة  والمياه  األراضي  مساحة 
والضرورية إلنتاج الموارد المستهلكة، باإلضافة 
إلى الحفاظ على االستهالك الطاقي وفتح المجال 
التي  النفايات  واستيعاب  التحتية  البنيات  أمام 
األثر  لقياس  المستعملة  الوحدة  الساكنة.  تنتجها 
وهو   ،(gha( اإلجمالي  الهكتار  هي  البيئي 
المتوسط  البيولوجي  إنتاجه  يعادل  الذي  الهكتار 

العالمي. 

أراضي الري

األراضي التي تتوفر على بنية تحتية مائية تزود 
تحديدا  وتشمل  بالمياه.  الزراعية  المساحات 
المساحات ذات المراقبة الجزئية أو التامة لتوزيع 
والمناطق  بالغمر  المروية  والمساحات  المياه 
فيها  يتم  التي  للفيضانات  والمعرضة  المنخفضة 

التحكم في المياه المتوفرة. 

 األراضي الصالحة للزراعة والمحاصيل 
الدائمة

األراضي  حول  بيانات  تشمل  زراعية  مساحة 
واألراضي  وللحرث  للزراعة  الصالحة 
األراضي  الدائمة.  للمحاصيل  المخصصة 
األراضي  هي  للحرث  أو  للزراعة  الصالحة 
للتي  )بالنسبة  الموسمية  للزراعة  المخصصة 
توفر حصادين يتم األخذ بعين االعتبار حصاد 
واحد فقط) والمراعي الدائمة المخصصة للرعي 
لمزارع  المخصصة  واألراضي  القطع،  أو 
المخصصة ألغراض  البساتين  أو  الخضروات 
إلراحتها  بورا  المتروكة  واألراضي  تجارية، 
يتم  سنوات.ال  خمس  تتجاوز  ال  لمدة  مؤقتا 
للزراعة  نتيجة  المهجورة  األراضي  احتساب 
الدائمة  للمحاصيل  الموجهة  األراضي  المتنقلة. 
تغطي  بمحاصيل  تزرع  التي  األراضي  هي 
األرض فترات طويلة وال يجب إعادة زرعها 

والمطاط.  والبن  الكاكاو  مثل  حصاد،  كل  بعد 
الشجيرات  تغطيها  التي  األراضي  وتشمل 
المثمرة  واألشجار  الورود  إلنتاج  الموجهة 
التي  األراضي  وتستثنى  والكروم،  والجوز 
تزرع فيها األشجار الموجهة إلنتاج الحطب أو 

الخشب. 

األراضي المزروعة بالحبوب

تشير األرقام المتعلقة بالمساحة الزراعية عموما 
إلى المساحة المحصودة، في حين أن تلك المتعلقة 
بالمحاصيل الدائمة يمكن أن تشير إلى المساحة 
المساحة  بيانات  أما  المزروعة.  اإلجمالية 
المزروعة بالحبوب فهي تقتصر على المحاصيل 
المحصودة من الحبوب الجافة فقط. وبالتالي لم 
يتم احتساب الحبوب المحصودة للتبن أو الخضراء 
التي  تلك  أو  السيالج  أو  األعالف  أو  للتغذية 

تستعمل لرعي الحيوانات. 

االستثمارات األجنبية المباشرة

على  الحصول  إلى  تهدف  صافية  استثمارات 
معينة  شركة  إدارة  في  األمد  طويلة  مشاركة 
تمارس نشاطها في بلد مغاير لبلد المستثمر. وهي 
يعاد  التي  واألرباح  المال  رأس  أسهم  مجموع 
أموال أخرى طويلة األجل  استثمارها ورؤوس 

وقصيرة األجل.

استعمال األسمدة

العناصر الغذائية الطبيعية المستعملة لكل وحدة 
أرض مزروعة. األسمدة المأخوذة بعين االعتبار 
يتم  والبوتاسيوم.  والفسفور  النيتروجين  هي 
اإلنتاج +  التالية:  بالطريقة  االستهالك  احتساب 
الواردات – الصادرات؛ وتستثنى في هذا الصدد 
األسمدة التقليدية )األسمدة الحيوانية والطبيعية). 
بناء على قسمة استهالك األسمدة  البيانات تمت 
لكل بلد على مساحة األراضي الصالحة للزراعة 

والمحاصيل الدائمة.

استهالك الطاقة الغذائية

الحرارية،  السعرات  بحسب  األغذية،  كمية 
المتوفرة لكل شخص في البلد

استهالك الطاقة

االستهالك الظاهري يساوي اإلنتاج المحلي زائد 
الواردات وتبادالت المخزون، ناقص الصادرات 
وكميات الوقود المستعملة للبواخر والطائرات التي 
تنشط في النقل الدولي. ويندرج أيضا في هذا اإلطار 
االستهالك بالنسبة للفرد الواحد، وكذا حسب مصادر 
األصل. وحسب األصل، يشمل الوقود األحفوري 
واالستهالك الطاقي للنفط والغاز الطبيعي والكربون 
نووي  أصل  ذات  للطاقة  بالنسبة  أما  ومشتقاته. 
األوروبي).  )المتوسط   33% فاعلية  تفترض 
وتستثني الهيدروكهربائية استهالك الضخ المستعمل. 
ويشمل كمصادر للطاقات المتجددة تلك العصرية 
)الريح والمد والجزر واألمواج واأللواح الضوئية 
الحرارية  والطاقة  الحيوي  والغاز  والحرارية 
الحيوية مثل  الكتل  الناجم عن  األرضية والوقود 
اإليثانول) والتقليدية )الكتلة الحيوية الصلبة، بما في 
ذلك الخشب، والبقايا العشبية والحيوانية وغيرها).

استهالك الكهرباء للفرد الواحد

استهالك  ويشمل  الواحد،  للفرد  اإلجمالي  الناتج 
المحطات المساعدة والخسائر في المحوالت التي 
المركزية.  المحطة  من  يتجزأ  ال  جزءا  تعتبر 
التي  الكهربائية  الطاقة  مجموع  أيضا  ويشمل 
الطاقة  خصم  دون  الضخ،  منشآت  تنتجها 

الكهربائية التي تستهلكها المضخات.

استهالك المياه 

مجموع استهالك اإلنسان للمياه في السنة، دون 
احتساب خسائر التبخر التي تحدث على مستوى 
الخزانات المائية. تشمل المياه من مصادر جوفية 
بلدان  من  المنحدرة  األنهار  ومياه  متجددة  غير 

أخرى ومن محطات تحلية المياه. 
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بالنسبة  الطبيعي  الوزن  يقل وزنهم عن  أطفال 
لعمرهم

نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين يقل وزنهم 
وطولهم بمقدار انحرافين معياريين عن المقاييس 
العمرية.  الفئة  هذه  لمتوسط  بالنسبة  الطبيعية 
أطفال  هم  المجال  هذا  في  المثاليون  السكان 
الواليات المتحدة األمريكية الذين يحصلون على 

تغذية جيدة.

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحسب القطاعات

تظهر حصة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة 
النقل  في  المستعمل  األحفوري  الوقود  عن 
والصناعة واإلنتاج الكهربائي. وتدخل في قطاع 
النقل:  أنواع  الناتجة عن جميع  االنبعاثات  النقل 
ذلك  في  بما  والجوي،  الحديدية  والسكك  البري 
المركبات الزراعية التي تتحرك على الطرق. ال 
يتم احتساب الرحالت البحرية والجوية الدولية. 
ويشمل قطاع الصناعة والبناء انبعاثات مجموع 
في  تندرج  حين  في  والبناء.  الصناعة  نشاطات 
قطاع الكهرباء جميع االنبعاثات الناتجة عن توليد 
المحطات  وكذا  العام  لالستخدام  الكهرباء 

الحرارية.

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن حرق 
من  المستعمل  األحفوري  الوقود  أنواع  جميع 

طرف بلد ما.

إنتاج الحبوب

من  المحصودة  الحبوب  إلى  فقط  البيانات  تشير 
الحبوب  احتساب  يتم  لم  وبالتالي  الجاف.  القمح 
أو  للتغذية  الخضراء  أو  التبن  من  المحصودة 
األعالف أو السيالج أو تلك التي تستعمل لرعي 

الحيوانات.

إنتاج الزراعة المائية 

والديادرومية  والقارية  البحرية  األسماك  تشمل 
البيئات  في  المزروعة  والقشرية  والرخوية 

البحرية والداخلية والمالحة.

إنتاج الطاقة

الطبيعي  والغاز  األولية – النفط  الطاقة  أشكال 
المتجددة  والمحروقات  ومشتقاته  والكربون 
والنفايات – والكهرباء األولية، جميعها محولة إلى 
المتجددة  المحروقات  تحوي  للنفط.  مكافئات 

والنفايات كتل حيوية صلبة وسائلة والغاز الحيوي 
والنفايات الصناعية والبلدية.

إنتاج الكهرباء

يتم قياس إنتاج الكهرباء في مراكز أجهزة مولدات 
ويشمل  الكهربائية.  للمحطات  المتناوب  التيار 
باإلضافة إلى المصادر الهيدروكهربائية، الكربون 
الكهرباء  وتوليد  النووية  والطاقة  والغاز  والنفط 
والشمسية  األرضية  الحرارة  طاقة  بواسطة 
البحرية  والطاقة  والجزر  المد  وطاقة  والريحية 

وكذا النفايات والمحروقات المتجددة. 

إنتاج المياه المحالة

الملح من  إزالة  المنتجة عن طريق  المياه  كمية 
المياه المالحة باستعمال عدة تقنيات، بما فيها تقنية 
المياه  هذه  من  كبير  جزء  العكسي.  التناضح 

يُستعمل ألغراض منزلية.

إنتاج الوقود الخشبي

تشمل األخشاب المقطوعة من الجذوع والفروع، 
والمستخدمة كوقود من أجل الطهي والتسخين أو 

إنتاج الطاقة.

اإلنفاق اإلجمالي على الصحة

مجموع  الصحي.  النظام  يحركها  التي  األموال 
إنفاق الحكومة والقطاع الخاص على الصحة.

اإلنفاق السياحي في دول أخرى

بلد  لمسافري  أخرى  دول  في  السياحي  اإلنفاق 
النقل  شركات  على  النفقات  ذلك  في  بما  معين، 
األجنبية للنقل الدولي. ويمكن أن يشمل مصاريف 
التي  النسبة  وتحسب  واحد.  يوم  في  المسافرين 
يمثلها من الصادرات كنسبة من صادرات السلع 

والخدمات. 

اإلنفاق العام على التعليم

والترميم  البناء  )مصاريف  الرأسمالية  النفقات 
عربات)  أو  خاصة  أجهزة  وشراء  واإلصالح 
والنفقات الجارية )اإلنفاق على السلع والخدمات 
التي تم استهالكها في العام الجاري وتحتاج إلى 
اإلنفاق  هذا  ويشمل  التالي).  العام  في  تجديد 
والخدمات  الموظفين  وإعانات  أجور  مصاريف 
واألدوات  والكتب  المكتسبة  أو  عليها  المتعاقد 
واألثاث  االجتماعي  الرخاء  وخدمات  التعليمية 

والوقود  الصغيرة  واإلصالحات  والتجهيزات 
والتأمينات واإليجار وأجهزة اإلتصاالت واألسفار. 

اإلنفاق العام على الرعاية الصحية

اإلنفاق المتكرر واإلنفاق الرأسمالي من الميزانيات 
الحكومية )المركزية والمحلية)، والقروض والمنح 
من  المقدمة  التبرعات  ذلك  في  )بما  الخارجية 
الحكومية)،  غير  والمنظمات  الدولية  الوكاالت 

وصناديق التأمينات الصحية واالجتماعية.

اإلنفاق على البحث والتنمية

النفقات  هي  والتنمية  بالبحث  المتعلقة  النفقات 
الجارية والرأسمالية على األعمال اإلبداعية وتلك 
االرتقاء  لغرض  منهجية  بطريقة  تتم  التي 
بالمعارف. وتشمل األبحاث األساسية والتطبيقية 
وأنشطة التطوير التجريبي التي تسفر عن أجهزة 

ومنتجات وتطبيقات جديدة.

اإلنفاق على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

تكنولوجيا  في  والخارجية  الداخلية  النفقات 
التحتية  والبنيات  االتصاالت  ونفقات  المعلومات 

وتجهيز المكاتب.

التبعية المائية

نسبة المياه التي يتوفر عليها بلد ما مصدرها بلد 
آخر.

تجارة األسماك والمنتجات المشتقة

تعبر عن القيمة المتعلقة بالصادرات والواردات 
من األسماك الحية والمجمدة والمثلجة والمجففة 
والمملحة والمدخنة والمعلبة والمنتجات المشتقة 
والبحرية  العذبة  المياه  أسماك  وتشمل  منها. 

والمزارع السمكية والرخويات والقشريات.

تجارة الحبوب

البيانات المحصل عليها من ِقبل منظمة األغذية 
والزراعة )FAO) أفادت بها الحكومات المعنية 
ردا على استبيانت مرسلة من ِقبل منظمة األغذية 

والزراعة.

تجارة الحيوانات الحية 

للحصول على بيانات أكثر واقعية للتجارة الدولية 
منظمة  أدرجت  الحية،  الحيوانات  مجال  في 
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األغذية والزراعة تقديرات التجارة غير المسجلة 
التي تنشط بكميات هائلة بين حدود بعض الدول.

تحويالت المهاجرين

حسب دليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق 
النقد الدولي، هي تحويالت الممتلكات أو األموال 
التي ينجزها المهاجرون الذين يعيشون ويعملون 
في بلد )يعتبرون فيه مقيمين) لفائدة مقيمي بلد إقامته 
السابق. يجب على المهاجر أن يعيش ويعمل في 
إطار اقتصاد معين خالل مدة تتجاوز السنة لكي 
يعتبر مقيما. وال تحتسب هنا التحويالت المنجزة 
في حسابات المهاجر نفسه في المهجر. وتحتسب 
التحويالت الناجمة عن حيازة مشروع من طرف 

مهاجر كتحويالت جارية فقط لبلد األصل. 

التداول اليومي للصحف

عدد الصحف المنشورة على األقل أربع مرات 
في األسبوع.

توافد السياح بحسب بلد المقصد

بلد  غير  بلد  إلى  يسافرون  الذين  الزوار  عدد 
إقامتهم لمدة ال تتجاوز السنة، شريطة أن ال يكون 
هدف الزيارة األساسي هو القيام بنشاط مدر للربح 

في بلد الزيارة.

التوزيع القطاعي للسكان النشيطين

نسبة اليد العاملة التي تنشط في مختلف القطاعات 
االقتصادية: الزراعة والصناعة والخدمات.

التوزيع القطاعي للعمالة

الموحد"  الدولي  الصناعي  "التصنيف  حسب 
والصيد  والقنص  الزراعة  فئة  يشمل   ،(ISIC)
البحري وتربية الغابات؛ أما فئة الصناعة فتضم 
إنتاج  فيها  )بما  االستخراجية  واألنشطة  التعدين 
العامة  والخدمات  والبناء  والتصنيع  البترول) 
)الكهرباء والماء والغاز). أما فئة الخدمات فتشمل 
تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والنقل 
وخدمات التخزين واالتصاالت وشركات التمويل 
وشركات التأمين والمقاوالت وخدمات األعمال، 
واالجتماعية  المشتركة  الخدمات  إلى  باإلضافة 

والشخصية. 

الحصة في الدخل أو االستهالك

االستطالعات المنجزة حسب المساكن في مختلف 
الدول لتحديد توزيع الدخل بين خمسة أقسام )أو 

يعتبر  دخال.  األكثر  إلى  األقل  من  أخماس) 
الُخمسان الضعيفان )%40) األكثر فقرا. كما تم 
الربط أيضا بين الـ %10 األكثر ثراء والـ 10% 

األكثر فقرا لتحديد نسبة التفاوت في الدخل. 

بحسب  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  الحصة 
القطاعات

تحدد نسبة مساهمة مختلف القطاعات االقتصادية 
القيمة  من  انطالقا  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في 
المضافة المحددة من طرف "التصنيف الصناعي 

الدولي الموحد".

الحواسيب الشخصية

الموجهة  المستقل  االستعمال  ذات  الحواسيب 
لالستعمال الفردي.

خدمة الديون

المدفوعة  والفوائد  الدين  أصل  أقساط  مجموع 
لسداد ديون طويلة األجل، والفوائد المدفوعة عن 
)اإلنقاذ  الدفع  وإعادات  األجل  قصيرة  ديون 

واألعباء) لصندوق النقد الدولي.

الخطوط الهاتفية الثابتة

األجهزة  يربط  الذي  هو  الثابت  الهاتفي  الخط 
المركزية للمشتِرك بالشبكة العامة لتحويل الهاتف.

)GNI( الدخل القومي اإلجمالي

مجموع القيمة المضافة لجميع المنتجين المقيمين 
في بلد معين + أي ضريبة على المنتجات )دون 
احتساب الدعم الحكومي) غير المضمنة في تقييم 
المنتج + صافي حساب الدخل األولي )تعويضات 
العاملين ودخل الملكية) من الخارج. القيمة المضافة 
كافة  جمع  بعد  معينة  صناعة  ناتج  صافي  هي 

المخرجات وطرح المدخالت الوسيطة.

الدين الخارجي القصير األجل

مع  أقل  أو  سنة  خالل  سداده  الواجب  الدين 
متأخرات طويلة األجل لفوائد الدين.

الدين الخارجي طويل األجل

الدين الواجب سداده خالل أكثر من سنة. يتكون 
من ثالثة عناصر: الدين العام والمضمون من قبل 

الحكومة والدين الخاص غير المضمون.

الدين الخارجي

مجموع الدين العام المضمون من قبل الحكومة 
المضمون  غير  األجل  الطويل  الخاص  والدين 
القصير  والدين  الدولي  النقد  صندوق  وقروض 

األجل. 

زيارات السياح بحسب بلد المنشأ

عدد الزيارات التي يقوم بها مسافرو بلد معين من 
بلد آخر من أجل  إلى أي  إقامتهم االعتيادية  بلد 
غرض آخر غير مزاولة نشاط مدر للربح في بلد 

الزيارة. 

السكان الذين يتوفرون على ماء صالح للشرب

نسبة السكان الذين يتوفرون على كميات معقولة 
الصالحة  المياه  لمصادر  التالية  األنواع  من 
والمصادر  بالمسكن  المتصلة  األنابيب  للشرب: 
والينابيع  المحمية  واآلبار  والعيون  العمومية 
ويقصد  األمطار.  مياه  وصهاريج  المحمية 
بالكميات المعقولة: على األقل 20 لترا لكل فرد 
في يوم واحد، وشرط أن يتواجد مصدرها داخل 

مدار كيلومتر واحد من مسكن المستخِدم.

السكان الذين يحصلون على مرافق صرف صحي 
مالئمة

نسبة السكان الذين يُتاح لهم استخدام مرافق صرف 
صحي مالئمة للتخلص من الفضالت، مثل شبكة 
ومراحيض  المجاري  حفرة  ونظام  التصريف 
الصهاريج ومراحيض الحفر العادية ومراحيض 
الحفر المهواة المالئمة. يعتبر نظام صرف تصفية 
الفضالت مالئما إذا كان خاصا أو مشتركا )ولكن 
ليس عاما)، وإذا كان يُمّكن بشكل جيد من تجنيب 

األشخاص أو الحيوانات الفضالت. 

السكان الذين يستفيدون من الكهرباء

نسبة عدد األشخاص الذين يستفيدون من خدمات 
الكهرباء من مجموع السكان.

السكان الريفيون

لسكان  السنة،  منتصف  في  التقديرية،  النسبة 
المناطق الريفية في بلد معين من مجموع السكان.

السكان الزراعيون

األشخاص الذين يعتمدون على الزراعة أوالقنص 
كمصدر  الغابات  تربية  أو  البحري  الصيد  أو 
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للعيش. وتشمل هذه التقديرات جميع األشخاص 
الذين يزاولون نشاطا زراعيا وكل ما يرتبط به 

بدون نشاط عمل

السكان العاملون

النشيطين اقتصاديا والذين  هم جزء من السكان 
يتوفرون على عمل. إذا جمعنا السكان العاملين 
والسكان العاطلين سنحصل على مجموع السكان 

النشيطين اقتصاديا أو القوة العاملة.

السكان المتواجدون في الساحل المتوسطي

داخل  يعيشون  الذين  للسكان  التقديرية  النسبة 
المنطقة الساحلية.

السكان المتواجدون في تجمعات تفوق 750 ألف 
نسمة

تجمعات  داخل  تعيش  معين  بلد  سكان  نسبة 
حضرية مكونة من أكثر من 750 ألف نسمة في 

.2005

سكان المدن في المستوطنات غير المستقرة 

مجموعة  مستقرة  غير  مستوطنة  بمنطقة  يقصد 
أفراد يعيشون تحت سقف واحد وال يتوفرون على 
واحدة أو أكثر من الظروف التالية: الحيازة اآلمنة 
)حماية الدولة من الطرد غير القانوني) والحصول 
على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي 
األساسي والجودة الهيكلية للمسكن ومجال حيوي 
يتأقلم محليا وفقا  أن  المفهوم  لهذا  كاف. ويمكن 
لوضعية المدينة التي توجد فيها المستوطنة غير 

المستقرة.

السكان المصابون بمرض اإليدز 

عدد األشخاص المصابين بمرض فقدان المناعة 
المكتسبة )اإليدز) من جميع الفئات العمرية. يشمل 
جميع السكان المصابين األحياء في سنة 2003، 
بغض النظر عن تطور المرض من عدمه. وتشير 
المئوية من  المطلقة والنسبة  القيمة  إلى  البيانات 

سكان البلد.

سنوات التعلم المتوقعة

سنوات التعلم التي يتوقع أن يتلقاها طفل في سن 
بنفس  االحتفاظ  تم  ما  إذا  بالمدرسة،  االلتحاق 
المعايير الحالية لرسوم التسجيل المحددة حسب 

السن طوال حياته. 

سيارات نقل الركاب 

تشمل المركبات ذات المحرك، فيما عدا المركبات 
ذات العجلتين، المخصصة لنقل الركاب وال تزيد 
سعتها عن تسعة أشخاص )بما في ذلك السائق).

الصادرات

قيمة كل المنتجات التي يوفرها اقتصاد بلد معين 
العاملة وعائدات  اليد  العالمية. تستثنى  لألسواق 

األمالك وكذا المدفوعات التحويلية. 

صافي عدد المهاجرين

العدد  هو  للهجرة  الصافي  السنوي  المتوسط 
السنوي للمهاجرين الوافدين مخصوما منه العدد 

السنوي للمهاجرين النازحين.

صافي واردات الطاقة

يشير إلى درجة استهالك الطاقة في اقتصاد معين 
والفرق الموجود مع إنتاجه المحلي.

الصحاري واألراضي الجافة

والقاحلة  القاحلة  األراضي شبه  مجموع مساحة 
وشديدة القحولة )الصحراء) التي يتوفر عليها بلد 

ما.

الصيادون

عدد األشخاص العاملين في قطاع الصيد التجاري 
والحرفي )عمال البر والبحر) الذين يعملون في 
أو  البحرية  المناطق  أو  المالحة  أو  العذبة  المياه 

في أنشطة الزراعة المائية.

الصيد البحري والقاري

أو  الصناعة  أو  التجارة  لغرض  األسماك  صيد 
الكفاف )بما في ذلك الصيد الترفيهي في حال توفر 
البيانات). وتشير البيانات إلى عملية صيد أسطول 
بلد معين في أي مكان في العالم. تتم عملية الصيد 
البحري في البحار والمحيطات بينما الصيد القاري 
يمارس في األنهار واألهوار والبحيرات الداخلية.

الصيد في البحر األبيض المتوسط والبحر األسود

أو  الصناعة  أو  التجارة  لغرض  األسماك  صيد 
حال  في  الترفيهي  الصيد  ذلك  في  )بما  الكفاف 

توفر البيانات). وتشير البيانات إلى عملية صيد 
المتوسط  األبيض  البحر  في  معين  بلد   أسطول 

و/أو في البحر األسود.

العام الذي حصلت فيه المرأة على حق الترشح

تشير البيانات إلى السنة التي اعتُرف فيها دوليا 
في  المرأة  بحق  الرجل  مع  المساواة  قدم  وعلى 
الترشح لالنتخابات. في الحاالت التي تشير إلى 
سنتين، تشير السنة األولى إلى االعتراف الجزئي 

بحق ترشحها لالنتخابات. 

العام الذي حصلت فيه المرأة على حق التصويت

التي اعتُرف فيها دوليا  البيانات إلى السنة  تشير 
في  المرأة  بحق  الرجل  مع  المساواة  قدم  وعلى 
التصويت. في الحاالت التي تشير إلى سنتين، السنة 
األولى تشير إلى االعتراف الجزئي بحق التصويت. 

عائدات األجور المستلمة

عملية حسابية تقريبية تعتمد على العالقة بين نسبة 
األجر غير الزراعي لإلناث إلى مثيله عند الذكور 
النشيطين  السكان  في  والذكور  اإلناث  ومعدل 
اقتصاديا ومجموع السكان من اإلناث والذكور، 
باإلضافة إلى الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد. 

عائدات السياحة الدولية

من  معين  بلد  عليها  يحصل  التي  العائدات 
مصاريف الزوار، بما في ذلك المبالغ التي تتلقاها 
شركات النقل الوطنية التي تعمل في مجال النقل 
الدولي. وتحتسب أيضا المدفوعات المسبقة مقابل 
السلع والخدمات في بلد المقصد. ويمكن أيضا أن 
وتحسب  فقط.  واحد  ليوم  زائر  عائدات  تشمل 
من  كنسبة  الصادرات  من  تمثلها  التي  النسبة 

صادرات السلع والخدمات. 

عدد السكان اإلجمالي

منطقة بصفة  أو  بلد  في  المقيمين  السكان  جميع 
في  المقيمين  الالجئين  باستثناء  قانوني،  مواطن 
بلد اللجوء الذين يعتبرون عموما كجزء من سكان 
تقديرات  إلى  البيانات  وتشير  األصلي.  بلدهم 

2005 والتوقعات لعام 2050.

عدد السكان لكل طبيب

المتوسط الذي نحصل عليه إذا قسمنا عدد سكان 
بلد معين على عدد األطباء في النظام الصحي. 
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عدد الليالي في بلد المقصد

المقيمين  غير  السياح  يقضيها  التي  الليالي  عدد 
المسكن  نوع  كان  أيا  المصرح،  البلد  في 

السياحي.

)I+D( علماء وتقنيون في البحث والتنمية

مهنيون تلقوا تكوينا عالي المستوى للعمل في أي 
حقل من حقول العلوم. 

عمليات الوالدة التي تتم بإشراف عاملين صحيين 
مختصين

تحت  تتم  التي  الوالدة  لحاالت  المئوية  النسبة 
إشراف متخصصين في الرعاية الصحية )أطباء 
القيام  على  مدربين  وقابالت)  وممرضات 
باإلشراف الالزم وتقديم الرعاية والمشورة للنساء 
خالل مراحل الحمل والوضع والنفاس، ويمكنهم 
بأنفسهم  الوالدة  عمليات  على  اإلشراف  كذلك 

ورعاية المواليد الجدد. 

غلة إنتاج الحبوب

باستخدام  محسوباً  الحبوب  من  الهكتار  إنتاج 
بيانات من مساحة األرض المزروعة واإلنتاج

القوات المسلحة

والجوية  والبحرية  والبرية  االستراتيجية  القوات 
أيضا  وتحتسب  الدعم.  وقوات  القيادة  وقوات 
والجمارك  الدرك  مثل  العسكرية  شبه  القوات 
التكتيك  على  تدربت  ما  إذا  الحدود  وحرس 

العسكري.

الكائنات المعروفة

تم  معين.  بلد  في  الكائنات  لهذه  اإلجمالي  العدد 
األخذ بعين االعتبار فقط الثدييات والطيور.

الكائنات المهددة

تشمل جميع الكائنات المدرجة في قائمة االتحاد 
العالمي للحفاظ على الطبيعة ومواردها ككائنات 
"ضعيفة أو معرضة للخطر أو مهددة باالنقراض"، 
ولكن مع استثناء الكائنات الدخيلة غير المعروفة 
ليس  التي  وتلك  المنقرضة  الكائنات  وكذا  كثيرا 
لها تعريف محدد. تم األخذ بعين االعتبار الثدييات 

والطيور فقط.

كثافة االنبعاثات بحسب الناتج المحلي اإلجمالي

في  المنبعثة  الكربون  أكسيد  ثاني  كمية  متوسط 
اقتصاد  يسببها  التي  عائدات  وحدة  لكل  الهواء 

معين.

الكثافة السكانية

على  مقسوم  ما  بلد  لسكان  السنوي  المتوسط 
مجموع األراضي بالكيلومتر المربع.

الالجئون

من  خوفهم  بسبب  بلدانهم،  من  هربوا  أشخاص 
تعرضهم للمالحقة ألسباب تتعلق بالعرق أو الدين 
أو الجنسية أو اآلراء السياسية أو االنتماء لجماعة 
اجتماعية، ولم يستطيعوا أو لم يريدوا العودة إليها. 
أما بلد اللجوء فهو البلد الذي قّدم فيه الالجئ طلبا 
للجوء ولم يحصل على إجابة بعد، أو حيث يبقى 
بلد  هو  األصلي  البلد  للجوء.  كطالب  مسجال 
الجنسية التي يحملها طالب اللجوء أو بلد المواطنة. 

مأمول الحياة عند الوالدة

عدد متوسط السنوات التي يَُتَوقَّع أن يعيشها وليٌد 
معين إذا بقيت قواعد ُمعّدالت الوفيات المتوفرة 

لحظة والدته على ما هي عليه طوال حياته.

المتوسط السنوي لموجودات األسماك ومشتقاتها 
لكل فرد

مخزون األسماك ومشتقاتها الموجهة لالستهالك 
البشري مقسوم على مجموع السكان المتواجدين 
اإلشارة  تجدر  ما.  لبلد  الجغرافية  الحدود  داخل 
إلى أنه ال يتم احتساب المواطنين المقيمين ببلدان 
أخرى، وبالمقابل، يتم احتساب األجانب المقيمين 

في هذا البلد. 

متوسط تالميذ االبتدائي

االبتدائية  المدارس  في  المسجلين  التالميذ  عدد 
مقسوم على عدد أساتذة المدارس االبتدائية. 

متوسط سنوات التعليم

األشخاص  يتلقاها  التي  التعليم  سنوات  متوسط 
وذلك  أكثر،  فما  سنة   25 أعمارهم  تبلغ  الذين 
التعليمية  االستحقاقات  مستويات  على  باالعتماد 
للمدة  وفقا  التعليم  سنوات  إلى  محولة  للسكان 

النظرية لكل مستوى تعليمي ينخرط فيه.

مخزون الحيوانات الحية

يشمل جميع الحيوانات األليفة، بغض النظر عن 
قامت  تربيتها.  الهدف من  أو  مكانها  أو  عمرها 
منظمة األغذية والزراعة بإنجاز تقديرات بالنسبة 
أو  الشأن  بمعلومات في هذا  تِفد  لم  التي  للبلدان 

تلك التي أفادت ببيانات جزئية.

مدة التعليم اإلجباري

عدد السنوات، خالل فترة معينة من العمر، التي 
يكون فيها األطفال والشباب مجبرين قانونيا على 

متابعة الدراسة. 

المدخنون

السجائر.  يدخنون  الذين  والنساء  الرجال  نسبة 
السن يختلف من بلد آلخر، ولكنه في الغالب يبدأ 

من خمسة عشر عاما فما فوق. 

المروج والمراعي الدائمة

األراضي المستغلة بشكل دائم )خمس سنوات أو 
أكثر) لألعالف العشبية، سواء كانت مزروعة أو 

برية )المروج أو أراضي الرعي البرية).

المساحة اإلجمالية

مساحة  ذلك  في  بما  مجموعه،  في  البلد  امتداد 
سطح المياه الداخلية.

مساحة األراضي

إجمالي مساحة بلد معين إال مساحة المياه الداخلية. 
األنهار  عموما  الداخلية  بالمياه  هنا  يقصد 

والبحيرات الرئيسية.

المساحة الزراعية 

مساحة األراضي المشكلة من األراضي الصالحة 
للزراعة والمحاصيل الدائمة والمروج والمراعي 

الدائمة. 

)ODA( المساعدة اإلنمائية الرسمية

الممنوحة  للتبرعات والقروض  النفقات الصافية 
بشروط مالية ميسرة من قبل هيئات رسمية للدول 
 (DAC( األعضاء في لجنة المساعدات اإلنمائية
والتنمية  االقتصادى  التعاون  لمنظمة  التابعة 
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أجل  من  الدولية  المنظمات  وكذا   ،(OECD)
االجتماعي،  والرخاء  االقتصادية  التنمية  تعزيز 

بما في ذلك التعاون والمساعدات التقنية. 

مساكن تتوفر على التلفاز

التلفاز.  أجهزة  على  تتوفر  التي  المساكن  نسبة 
بيانات بعض البلدان تشير فقط إلى المساكن التي 
القيم  أن  يعني  ما  وهذا  ملون  تلفاز  على  تتوفر 
المشار إليها يمكن أن تكون أقل من النسب الحقيقية.

مستخدمو اإلنترنت

والمرتبطة  معين  اقتصاد  داخل  الحواسيب  عدد 
بشكل مباشر بالشبكة العالمية لإلنترنت. وتعتمد 
لعناوين  البلدان  رموز  على  البيانات  هذه 
تواجد  مكان  إلى  دائما  تشير  وال  المستخدمين 

الحاسوب. 

المشتركون في الهاتف الخلوي

المشتركون  المحمول  الخلوي  الهاتف  مستخدمو 
العام واألوتوماتيكي،  الخلوي  الهاتف  في خدمة 
الذين يستخدمون التكنولوجيا الخلوية التي توفر 

إمكانية الولوج إلى شبكة الهاتف العامة.

مصادر الكهرباء

مصادر الطاقة المستعملة لتوليد الكهرباء: الطاقة 
الهيدروكهربائية والكربون والنفط والغاز والطاقة 

النووية.

)Gini( "معامل "جيني

أو  الدخل  توزيع  في  الفوارق  لدرجة  مقياس 
تمثل  التوزيع.  عدالة  قياس  أجل  من  االستهالك 
تعني  فيما  للدخل،  األمثل  التوزيع  صفر  القيمة 
القيمة مائة عدم المساواة المطلق في توزيع الدخل. 

معدل استعمال وسائل تحديد النسل

النسبة المئوية للنساء المتزوجات أو المرتبطات 
الالتي اعترفن باستعمال وسيلة من وسائل تحديد 

النسل على األقل.

معدل البطالة

عن  ويبحثون  العاطلين  النشيطين  السكان  نسبة 
عمل وقادرون عليه.

معدل السكان العاملين

بالنسبة  تعمل  التي  السكان  من  المئوية  النسبة 
إلجمالي السكان في سن العمل.

المعدل السنوي للنمو الديمغرافي

التحول األسي في نمو السكان خالل فترة محددة.

المعدل الصافي للتسجيل

النسبة المئوية لعدد الطالب المسجلين في مستوى 
تعليمي ما، والذين يستوفون سن التعليم الرسمي 
لذلك المستوى من مجموع السكان في سن التعليم 
االبتدائي  التعليم  قيم  إلى  اإلشارة  تتم  الرسمي. 

والثانوي.

معدل النشاط االقتصادي

عاما،   15 أعمارهم  تفوق  الذين  السكان  عدد 
اليد  توفير  في  المشاركة  يمكنهم  أو  ويشاركون 

العاملة إلنتاج السلع والخدمات.

معدل الوفيات اإلجمالي

نسبة الوفيات في سنة معينة لكل ألف نسمة. يتم 
إنجاز تقديرات في منتصف نفس السنة.

معدل الوالدات اإلجمالي

نسبة الوالدات في سنة معينة لكل ألف نسمة. يتم 
إنجاز تقديرات في منتصف نفس السنة.

معدل صافي الهجرة 

متوسط  على  مقسوم  للمهاجرين  الصافي  العدد 
سكان البلد المستقبل في فترة معينة.

معدل وفيات األطفال الرضع

احتماالت الوفاة بين الوالدة وإتمام السنة األولى 
من العمر بالنسبة لكل ألف وليد حي.

معدل وفيات األطفال دون الخامسة من العمر

احتماالت الوفاة بين الوالدة وإتمام السنة الخامسة 
من العمر بالنسبة لكل ألف وليد حي.

مكافئ النفط

المشار  الطاقة  واستهالك  إنتاج  معدالت  جميع 
إليها تم احتسابها ونشرها من قبل الوكالة الدولية 
للطاقة )IEA) التي تستعمل كوحدة قياس الطن 
المتري المكافئ للنفط بناء على القيمة الحرارية 
للمنتجات الطاقية. طن واحد مكافئ للنفط يساوي 
107 كيلو حراري أو 11628 كيلواط ساعي. 
هذه الكمية من الطاقة تعادل تقريبا كمية الطاقة 

المخزنة في طن واحد من النفط الخام.

المناطق المحمية

لحماية  المخصصة  والبحرية  البرية  المناطق 
الطبيعية  للموارد  البيولوجي  التنوع  وصون 
آليات  المرتبطة بها والمسيرة بواسطة  والثقافية 
قانونية أو غيرها. وحسب معايير االتحاد العالمي 
للحفاظ على الطبيعة ومواردها )IUCN)، يشمل 
والمناطق  الطبيعية  المحميات  مجموع  كذلك 
الطبيعية  والمعالم  الوطنية  والحدائق  البرية 
والمحميات  واألنواع  الموائل  إدارة  ومناطق 

الطبيعية البرية والبحرية لكل بلد.

منطقة غابوية

أو  طبيعية  تسوية  ذات  األراضي  مجموع 
اصطناعية لألشجار، سواء كانت مثمرة أو غير 

مثمرة.

المهاجرون

التقديرات المنجزة في منتصف السنة بخصوص 
بلد معين. وتعكس  المولودين خارج  األشخاص 
البيانات في قيم مطلقة وفي نسب مئوية لسكان 

البلد المستقبلة. 

الموارد المائية

موارد متجددة مائة بالمئة تنقسم على موارد البلد 
)أنهار ومياه جوفية مصدرها األمطار)  المعني 

وموارد مياه مصدرها دول أخرى.

مؤشر أسعار المستهلك

الدخل  للمستهلك متوسط  تقلبات األسعار  يعكس 
االستهالكية  السلع  من  محددة  لسلة  شرائه  عند 
والخدمات، والتي يمكن أن تكون ثابتة أو متغيرة 
في فترات محددة، سنوية على سبيل المثال. عادة 

 .(Laspeyres( ما يستعمل مؤشر السبير
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)HDI( مؤشر التنمية البشرية

المتحدة  األمم  برنامج  ِقبل  من  معتمد  مؤشر 
ثالثة  بين  يربط  الذي   (UNPD( اإلنمائي 
من  الفرد  )نصيب  العائدات  مستوى  مؤشرات: 
الناتج المحلي اإلجمالي) والصحة )مأمول الحياة 
بالقراءة  اإللمام  )معدل  والتعليم  الوالدة)  عند 
االبتدائي  بالتعليم  االلتحاق  ومستوى  والكتابة 

والثانوي والعالي).

مؤشر الخصوبة بين المراهقين

عدد المواليد األحياء لكل مائة ألف امرأة في الفئة 
العمرية التي تمتد من 15 إلى 19 سنة.

مؤشر الخصوبة

إذا  امرأة  تنجبهم  أن  يمكن  الذين  المواليد  عدد 
ما بقيت على قيد الحياة إلى غاية نهاية فترتها 
مع  يتفق  مواليد  عدد  لها  كان  وإذا  اإلنجابية، 
وقت  السائدة  العمرية  الخصوبة  معدالت 

المسح.

مؤشر تركز الصادرات/الواردات

Herfin- (يستعمل مؤشر هيرفيندال – هيرشمان 
القياسي   (dahl-Hirschmann Index
و1   0 بين  ما  المتواجدة  القيم  على  للحصول 
األسواق  تركز  درجة  يقيس  تركز).  )أقصى 
المنتجات  مجموعات  مختلف  على  باالعتماد 
المصدرة حسب التصنيف القياسي التجارة الدولية 

.(SITC)

مؤشر وفيات األمومة

مرتبطة  ألسباب  المتوفيات  النساء  عدد  نسبة 
مولود  ألف  مائة  لكل  معينة  سنة  في  بالحمل 

حي.

الميزان التجاري

فترة  خالل  اقتصاد  وصادرات  واردات  يحسب 
القيم  وتشير  الفرق.  مجمل  يعكس  لكي  معينة 

السلبية إلى وجود عجز في الميزان التجاري.

ميزان الحساب الجاري

نخصم  )الصادرات  الصادرات  صافي  مجموع 
منها الواردات) من األمالك والخدمات والعائدات 

والتحويالت الصافية.

ن. م. إ لكل وحدة استعمال طاقة

وبين  المؤقتة  الفوارق  الطاقية.  النجاعة  مؤشر 
الدول تعكس، جزئيا، تحوالت اقتصادية هيكلية 
والفوارق  محددة  قطاعات  نجاعة  في  وتغيرات 
المحلي  الناتج  تحويل  تم  الوقود.  استعمال  في 

اإلجمالي إلى دوالرات دولية لسنة 2005.

)GDP( الناتج المحلي اإلجمالي

مجموع القيمة المضافة لجميع المنتجين المقيمين 
)دون  المنتج  على  أي ضريبة   + معين  بلد  في 
القيمة  المنتج).  على  الحكومي  الدعم  احتساب 
المضافة هي صافي ناتج صناعة معينة بعد جمع 

كافة المخرجات وطرح المدخالت الوسيطة.

النازحون الداخليون

حوالي 25 مليون شخص يعيشون اليوم في حالة 
نزوح داخلي بسبب النزاعات أو انتهاكات حقوق 
من  للهروب  اضطروا  أشخاص  هم  اإلنسان. 
خالف  على  ولكن  حياتهم،  على  خوفا  منازلهم 
الدولية.  الحدود  يعبروا  لم  فهم  الالجئين،  حالة 
ورغم أن عددهم أكبر بكثيرمن عدد الالجئين، إال 
تلقى  ال  يعيشونها  التي  الصعبة  الظروف  أن 

اهتماما كبيرا من المجتمع الدولي. 

نساء يشغلن مقاعد برلمانية

المجلس  في  النساء  تشغلها  التي  المقاعد  نسبة 
األدنى أو الغرفة الوحيدة أو مجلس النواب، أو 
في مجلس الشيوخ حسب برلمان كل دولة. في 
حال وجود مجلسين، تشير البيانات إلى متوسط 

مشاركة المرأة في مقاعد كال المجلسين.

 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
)ن. م. إ للفرد الواحد(

استعمال سعر الصرف الرسمي لتحويل األرقام من 
عملة وطنية إلى الدوالر األمريكي ال يقيس القدرات 
الشرائية الداخلية المتعلقة بكل عملة في كل بلد. 
المتحدة  لألمم   (ICP( الدولية  المقارنة  برنامج 
والبنك الدولي يبلور قياسات للناتج المحلي اإلجمالي 
على مستوى دولي قابل للمقارنة، وذلك باستعماله 

كعوامل للتحويل تعادل القدرة الشرائية لكل بلد.

النفقات العسكرية

مجموع مصاريف وزارة الدفاع والوزارات األخرى 
في تجنيد وتدريب الوحدات العسكرية، باإلضافة إلى 
تصنيع وشراء االحتياجات والتجهيزات العسكرية. 
تجدر اإلشارة إلى أن المساعدات العسكرية تندرج 

في مصاريف الدولة المانحة. 

نمو الناتج المحلي اإلجمالي

اإلجمالي  المحلي  الناتج  لنمو  السنوي  المعدل 
بالعملة  السوق  أسعار  حسب  المئوية  بالنسبة 

المحلية وذلك باحتساب أسعار ثابتة.

الواردات

بلد  اقتصاد  يستوردها  التي  المنتجات  كل  قيمة 
معين من األسواق العالمية. تستثنى اليد العاملة 

وعائدات األمالك وكذا المدفوعات التحويلية. 
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قائمة المنظمات التي تمت استشارتها من أجل إنجاز 
الجداول واألشكال والخرائط

(IPU( االتحاد البرلماني الدولى
 www.ipu.org

(ITU( االتحاد الدولي لالتصاالت
 www.itu.int

(IUCN( االتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة ومواردها
 www.iucn.org

اتفاقية سايتس )CITES)، التجارة الدولية باألنواع المهددة باالنقراض من الحيوانات والنباتات البرية
www.cites.org

(Adam Carr's Electoral Archive( األرشيف االنتخابي آلدم كار
 psephos.adam-carr.net

(UNDP( برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 www.undp.org

(UNAIDS( برنامج األمم المتحدة المشترك حول فيروس نقص المناعة البشرية ومرض اإليدز
 www.unaids.org

(EIB( البنك األوروبي لالستثمار
 www.eib.org

(WB( البنك الدولي
 www.worldbank.org

(MDGs( التنمية البشرية واألهداف اإلنمائية لأللفية
 http://mdgs.un.org

(POPIN( شبكة األمم المتحدة للمعلومات حول السكان
 esa.un.org/unpd/wpp/index.htm
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(UNPOP( شعبة السكان باألمم المتحدة

 www.un.org/esa/population/unpop.htm

(UNFPA( صندوق األمم المتحدة للسكان
 www.unfpa.org

(WWF( الصندوق العالمي للطبيعة
 www.wwf.org

(IMF( صندوق النقد الدولي
 www.imf.org

(EuropeAid( قسم المعونات األوروبية للتنمية
 ec.europa.eu/europeaid

(WTTC( مجلس السفر والسياحة العالمي
 www.wttc.org/research/economic-data-search-tool/

(Plan Bleu( المخطط األزرق
 www.planbleu.org

(IDMC( مركز رصد النزوح الداخلي
 www.internal-displacement.org

(SIPRI( معهد استكهولم الدولى ألبحاث السالم
 www.sipri.org

(WRI( معهد الموارد العالمية
 www.wri.org

(UNHCR( مفوضية األمم المتحدة السامية لشئون الالجئين
 www.unhcr.ch 

(EUROSTAT( مكتب اإلحصاء األوروبي يوروستات
 ec.europa.eu/eurostat 

(FAO( منظمة األغذية والزراعة
 www.fao.org

(UNESCO( (منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة لألمم المتحدة )اليونسكو
 www.unesco.org
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(OECD( منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
 www.oecd.org

(UNWTO( منظمة السياحة العالمية
 www.unwto.org

(WHO( منظمة الصحة العالمية
www.who.int

(ILO( منظمة العمل الدولية
www.ilo.org

(UNCTAD( مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية
www.unctad.org

(IEA( الوكالة الدولية للطاقة
www.iea.org



20
12

ي 
سط

تو
الم

42
9

رات
صا

خت
 وا

وز
رم

رموز واختصارات  

اتفاقيات االرتباط  AA
معدل النمو السنوي المركب  AAGR

الوكالة االسبانية للتعاون الدولي  AECID
المبادرة األدرياتيكية األيونية  AII
حزب العدالة والتنمية التركي  AKP

مؤسسة آنا ليند  ALF
اتحاد المغرب العربي   AMU

االتفاقيات التقييدية ثنائية األطراف بين الدول فيما يتعلق بالخدمة الجوية  ASAs
التعاون العابر للحدود  CBC

السياسية الخارجية واألمنية المشتركة  CFSP
حزب الشعب الجمهوري )تركيا)  CHP
حزب التقارب واالتحاد )إسبانيا)  CiU

المركز الوطني للبحوث العلمية )فرنسا)  CNRS
مؤتمر لألمن والتعاون في البحر األبيض المتوسط   CSCM

مرفق المجتمع المدني  CSF
مؤسسات المجتمع المدني   CSO

الطاقة الشمسية المرّكزة  CSP
((OECD( لجنة المساعدات اإلنمائية )منظمة التعاون االقتصادى والتنمية  DAC

اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة  DCFTA
الحزب الديمقراطي الشتراكيي الجبل األسود )الجبل األسود)  DPS

الحزب الديمقراطي )تشيكوسلوفاكيا)  DS
منطقة اليورو  EA

المفوضية األوروبية  EC
البنك المركزي األوروبي  ECB
محكمة العدل األوروبية  ECJ

المنطقة االقتصادية األوروبية   EEA
صندوق المنح األوروبية من أجل الديمقراطية   EED

صندوق االستقرار المالي األوروبي  EFSF
البنك األوروبي لالستثمار  EIB
الوحدة االقتصادية والنقدية  EMU

منظومة المعلومات األورومتوسطية بشأن الخبرة فى قطاع المياه  EMWIS
سياسة الجوار األوروبية  ENP

اآللية األوروبية للجوار والشراكة  ENPI
البرلمان األوروبي  EP
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الصندوق األوروبي للتنمية اإلقليمية   ERDF
سياسة األمن والدفاع األوروبية   ESDP

االتحاد األوروبي  EU
األورومتوسطي  EUROMED

نظام مراقبة الحدود األوروبية  EUROSUR
آلية االستثمار والشراكة األورومتوسطية   FEMIP

المنتدى األورومتوسطي للمؤسسات االقتصادية  FEMISE
البرنامج اإلطاري للبحوث الخاص باالتحاد األوروبي  FP

منطقة التجارة الحرة  FTA
اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى  GAFTA

الناتج المحلي اإلجمالي  GDP
الناتج القومي اإلجمالي  GNP
الشراكة العالمية للمياه  GWP
مؤشر التنمية البشرية  HDI

االتحاد الديمقراطي الكرواتي )كرواتيا والبوسنة والهرسك)  HDZ
خطوط طاقة للتيار المباشر  HVDC
الهيئة الدولية للطاقة الذرية  IAEA

مبادرة إسطنبول للتعاون  ICI
المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار  ICSID

قطاع تكنولوجيا المعلومات  ICT
المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة  ICTY

الوكالة الدولية للطاقة  IEA
صندوق النقد الدولي  IMF

اليسار المتحد )إسبانيا)  IU
اإلدارة المتكاملة للموارد المائية  IWRM

العدل والشؤون الداخلية  JHA
غاز طبيعي مسال  LNG
الحوار المتوسطي  MD

التنمية البشرية واألهداف اإلنمائية لأللفية   MDGs
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  MENA

جنة المراقبة للتعاون األورومتوسطى فى مجال األبحاث والتنمية التكنولوجية  MoCo
الدول المتوسطية الشريكة  MPCs

أعضاء البرلمان  MPs
شراكات التنقل  MPs

الخطة الشمسية المتوسطية   MSP
حلف شمال األطلسي )الناتو)   NATO

حزب الديمقراطية الجديدة )اليونان)  ND
سائل الغاز الطبيعي  NGL

المنظمات غير الحكومية  NGO
آلية تسهيل االستثمارات في دول الجوار  NIF

المجلس الوطني االنتقالي )ليبيا)  NTC
منظمة التعاون االقتصادى والتنمية  OECD
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تصنيع المعدات األصلية  OEM
منظمة األمن والتعاون في أوروبا  OSCE

الحركة االشتراكية اليونانية الحاكمة  PASOK
حزب العدالة والتنمية )المغرب)  PJD

حزب العمال الكردستاني )تركيا)  PKK
الحزب الشعبي )إسبانيا)  PP

حزب العمال االشتراكي األسباني )إسبانيا)  PSOE
حزب التجمع الدستوري الديمقراطي )تونس)  RCD

اتفاقية االستقرار والشراكة  SAA
المجلس األعلى للقوات المسلحة )مصر)  SCAF

دول جنوب وشرق حوض البحر األبيض المتوسط  SEMCs
ميثاق االستقرار والنمو  SGP

المشاريع الصغيرة والمتوسطة   SMEs
المدن والحكومات المحلية المتحدة  UCLG

االتحاد من أجل المتوسط  UfM
االتحاد العام التونسي للشغل  UGTT

األمم المتحدة  UN
تحكيم لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  UNCITRAL

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  UNDP
الجمعية العامة لألمم المتحدة  UNGA

قوات األمم المتحدة المؤقتة في لبنان  UNIFIL
هيئة المسح الجيولوجي األمريكية  USGS

البنك الدولي  WB
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تغيرات الثقة الخالصة في المؤسسات الوطنية واألوربية مقارنة بالوحدة االقتصادية   الجدول 1 
48   .............................................................................................. والنقدية

نتائج االنتخابات العامة، في عامي 2011 و2008   الجدول 2 
150   ................................................................. )المقاعد وماليين األصوات و%)

نصيب الحزبين االشتراكي والشعبي من إجمالي التصويت في االنتخابات العامة،   الجدول 3 
150   ............................................................................... (%( 2011-1982

نصيب الجناح اليساري من التصويت في االنتخابات العامة،   الجدول 4 
151   ............................................................................... (%( 2011-1977

تطور الحزب االشتراكي وحزب الشعب في االنتخابات بإقليم األندلس،   الجدول 5 
152 1982-2012 )مليون)............................................................................  
156   ....................................................... االنتخابات اليونانية، 6 مايو )أيار) 2012 الجدول 6 
158   ............................................... االنتخابات اليونانية، 17 يونيو )حزيران) 2012 الجدول 7 
211 قطاعات السياحة في بلدان جنوب البحر األبيض المتوسط.......................................   الجدول 8 
219 استهالك القمح )الكمية بالمليون طن)..............................................................   الجدول 9 
244 تعريف أهم ثغرات التنسيق.........................................................................   الجدول 10 
266   .................................................. أطر مشاركة علماء من جنوب وشرق المتوسط الجدول 11 

مالحق
المساعدات الرسمية للدول المتوسطية الممولة من قبل "المفوضية األوروبية"   الجدول أ.1 

378   ............................................. و"الصندوق األوروبي للتنمية" )EDF) في 2010
379   ................................ اآللية األوروبية للجوار والشراكة )ENPI( (2010 و2011) الجدول أ.2 
379   ..................................... الدول المتوسطية المرشحة لالنضمام إلى االتحاد األوروبي الجدول أ.3 

التوقعات لسنة 2011 حسب أداة المساعدة لمرحلة ما قبل االنضمام إلى   الجدول أ.4 
380   ................................... االتحاد األوروبي )دول لها صفة المرشح والمرشح المحتمل)

قروض بنك االستثمار األوروبي الممنوحة لدول البحر األبيض المتوسط   الجدول أ.5 
380   ...................................................................................... في عام 2011
381   ....................................(ECHO( مكتب المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية الجدول أ.6 

 (ODA( توزيع صافي تدفقات المساعدات اإلنمائية الرسمية اإلسبانية  الجدول ب.1 
382 في البحر األبيض المتوسط.........................................................................  
383   ................. توزيع التعاون اإلسباني في البحر األبيض المتوسط حسب األهداف )2010) الجدول ب.2 
384   .............. عدد مهاجري الدول المتوسطية الشريكة في االتحاد األوروبي، حسب الجنسيات الجدول ج.1 
385   ........................................................................................... التحويالت الجدول ج.2 
385 العبور غير القانوني لحدود االتحاد األوروبي عبر الطرق.......................................   الجدول ج.3 
386 اتفاقيات الشراكة األورومتوسطية..................................................................   الجدول د.1 
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386   ............................................. اتفاقيات االستقرار والشراكة مع دول البلقان الغربية الجدول د.2 
387   ................................................... خطط العمل الخاصة بسياسة الجوار األوروبية الجدول د.3 
388   .......................... معاهدات متعددة األطراف في مجال حقوق اإلنسان والقضايا الجنائية الجدول هـ.1 
388 المعاهدات متعددة األطراف المتعلقة بحقوق العمل )سنة المصادقة).............................   الجدول هـ.2 
389 المعاهدات متعددة األطراف في مجال البيئة.......................................................   الجدول هـ.3 
389 المعاهدات متعددة األطراف المتعلقة بنزع السالح................................................   الجدول هـ.4 
390   ..................................................................... (HDI( مؤشر التنمية البشرية الجدول خ.1 
391 السكان: مؤشرات ديمغرافية........................................................................   الجدول خ.2 
392 السكان: الهيكل والتوزيع السكاني..................................................................   الجدول خ.3 
393 التعليم وتكوين رأس المال البشري.................................................................   الجدول خ.4 
394 الصحة والبقاء على قيد الحياة......................................................................   الجدول خ.5 
395   .............................................................................. التغذية واألمن الغذائي الجدول خ.6 
396   .............................................................. الوصول إلى موارد الرعاية الصحية الجدول خ.7 
397 نوع الجنس: التطور االجتماعي....................................................................   الجدول خ.8 
398   ............................................................................ التكنولوجيا واالتصاالت الجدول خ.9 
399   ........................................................................... األمن واإلنفاق العسكري الجدول خ.10 
400 اإلنتاج والبنية االقتصادية ..........................................................................   الجدول خ.11 
401 الزراعة..............................................................................................   الجدول خ.12 
402   ........................................................................................ تربية الماشية الجدول خ.13 
403   ................................................................................................ الصيد الجدول خ.14 
404 العمل والبطالة.......................................................................................   الجدول خ.15 
405 توزيع الدخل.........................................................................................   الجدول خ.16 
406 النشاط االقتصادي حسب الجنس...................................................................   الجدول خ.17 
407 إنتاج واستهالك الطاقة..............................................................................   الجدول خ.18 
408   ................................................. اإلنتاج وإمكانية الحصول على الطاقة الكهربائية الجدول خ.19 
409   ................................................................. انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الجدول خ.20 
410 الماء..................................................................................................   الجدول خ.21 
411 الوسط الطبيعي......................................................................................   الجدول خ.22 
412 التجارة الدولية.......................................................................................   الجدول خ.23 
413   ........................................................................................... الصادرات الجدول خ.24 
414 الواردات.............................................................................................   الجدول خ.25 
415 السياحة في منطقة البحر األبيض المتوسط........................................................   الجدول خ.26 
416   ............................................................(ODA( المساعدات اإلنمائية الرسمية الجدول خ.27 
417 الديون الخارجية.....................................................................................   الجدول خ.28 
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التقييم الشامل لنتائج مبادرات االتحاد األوروبي تجاه دول الجنوب المجاورة   الشكل 1 
114   ...................................................................................... في عام 2011

التقييم الشامل لنتائج مبادرات االتحاد األوروبي تجاه دول الجنوب المجاورة   الشكل 2 
114 في عام 2011 )النسبة المئوية)....................................................................  

رصد تقدم وإنجازات الشراكة األورومتوسطية/االتحاد من أجل المتوسط   الشكل 3 
115   ........................................................ وسياسة الجوار األوروبية في عام 2011

تقييم ردة الفعل الدولية من الجهات الفاعلة التالية إزاء الثورات في   الشكل 4 
116   ...................................................................................... الضفة الجنوبية

تقييم الدور المستقبلي لالتحاد األوروبي في الدول المتوسطية الشريكة   الشكل 5 
116 بالمقارنة مع فاعلين إقليميين وخارجيين آخرين...................................................  

درجة االحتمال المنسوبة إلى السيناريوهات التالية على المدى الطويل بشأن التأثير   الشكل 6 
117   ................................................. المحتمل للثورات على العالقات األورومتوسطية

تقييم دور االتحاد األوروبي فيما يتعلق بالتطورات الداخلية في البلدان   الشكل 7 
118   ................................................................................. المتوسطية الشريكة

تقييم دور االتحاد األوروبي فيما يتعلق بالتطورات الداخلية في البلدان المتوسطية   الشكل 8 
118   .................................................................. الشريكة )أجوبة مواطني البلدان)
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تحقيق األهداف العامة للسلة األولى المتعلقة بالسياسية واألمن في إعالن برشلونة   الشكل 10 
120   .................................................... عام 1995 "إقامة منطقة للسالم واالستقرار"

تقييم التقدم الُمحرز في مجال أهداف السلة السياسية واألمنية في إعالن برشلونة   الشكل 11 
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397   ................................................... معدل أمل الحياة عند الوالدة )2010-1990) الشكل خ.8 

مشتركو خدمة إنترنيت النطاق العريض الثابت لكل 100 شخص   الشكل خ.9 
398   ................................................................................... (2010-2005)

حصة الدول المتوسطية من اإلجمالي العالمي للنفقات العسكرية   الشكل خ.10 
399   ................................................................................... (2011-2002)
400 القيمة المضافة حسب القطاع في 2010 )% من الناتج المحلي اإلجمالي).....................   الشكل خ.11 
401   ............................................................... إنتاج الطماطم )باألطنان) )2010) الشكل خ.12 
402 إنتاج الحليب/ اللَّبن )حسب النوع) في 2010.....................................................   الشكل خ.13 
403   ............................................................... تجارة األسماك ومشتقاتها )2009) الشكل خ.14 
404   .................................................................... معدل البطالة )2009/2005) الشكل خ.15 
405   .......................... نسبة السكان الذين يتقاضون أقل من دوالرين في اليوم )08/2005) الشكل خ.16 
406 العمالة في قطاع الزراعة حسب الجنس )09/2004)...........................................   الشكل خ.17 
407   ................................................................... صافي واردات الطاقة )2007) الشكل خ.18 
408 مصادر الكهرباء )2009).........................................................................   الشكل خ.19 
409   ...................................................... انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون )2009) الشكل خ.20 
410 سعة السدود..........................................................................................   الشكل خ.21 
411   ......................................................................... المساحات البحرية المحمية الشكل خ.22 
412 الميزان التجاري للخدمات )2010)...............................................................   الشكل خ.23 
413   ................................................................ مؤشر تركيز الصادرات )2010) الشكل خ.24 
414   .................................................................. مؤشر تركيز الواردات )2010) الشكل خ.25 
415   ................................................................. إيرادات السياحة الدولية )2009) الشكل خ.26 
416 المساعدات اإلنمائية الرسمية في الدول المتوسطية المستفيدة )2010-2000)................   الشكل خ.27 
417 توزيع الدين الخارجي حسب اآلجال )2010)....................................................   الشكل خ.28 
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فهرس الخرائط

مالحق
301   ........................................................................................... الدين العام الخريطة أ.1 
302   ..................................................................... المساعدات اإلنمائية األوروبية الخريطة أ.2 

استطالع رأي يوروميد )Euromed): خبراء وفاعلون بالفضاء األورومتوسطي 2011.   الخريطة أ.3 
303 تقييم عام للشراكة األورومتوسطية.................................................................  

استطالع رأي يوروميد )Euromed): خبراء وفاعلون بالفضاء األورومتوسطي 2011.   الخريطة أ.4 
304   ......................................................................... آفاق الديمقراطية المستدامة
305   .................................................. تسلسل زمني مختصر ألحداث الثورات العربية الخريطة أ.5 
306 االنتخابات في تونس )23 أكتوبر/ تشرين األول 2011)........................................   الخريطة أ.6 
307 تجارة الحبوب.......................................................................................   الخريطة أ.7 
308   ............................................ التحويالت المالية في حوض البحر األبيض المتوسط الخريطة أ.8 
309   ............................................................................................... السكان الخريطة أ.9 
310   ..................................................................................... التمدد الحضري الخريطة أ.10 
311 اإلنفاق العسكري وعمليات نقل األسلحة في البحر األبيض المتوسط............................   الخريطة أ.11 
312 عالقات التبادل التجاري بين الدول المتوسطية. الواردات........................................   الخريطة أ.12 
313   ...................................... عالقات التبادل التجاري بين الدول المتوسطية. الصادرات الخريطة أ.13 
314 مؤشر الربط الجوي.................................................................................   الخريطة أ.14 
314   ............ (Facebook( الشبكات االجتماعية في حوض البحر األبيض المتوسط: فيسبوك الخريطة أ.15 
315 قطاع السفر والسياحة في حوض البحر األبيض المتوسط........................................   الخريطة أ.16 
316   .............................. الحدود البحرية وحقول الغاز الرئيسية في حوض البحر المشرقي الخريطة أ.17 
317 نشاط المرأة..........................................................................................   الخريطة أ.18 
317   ......................................................................... البطالة في صفوف الشباب الخريطة أ.19 
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(Erwan Lannon( إروان النون
أستاذ القانون األوروبي

(Brussels( بروكسل ،(Université de Gand et Collège d’Europe( بجامعة خنت وكلية أوروبا

(Alexandra Flayols( ألكساندرا فاليول
(LEAD( مختبر االقتصاد التطبيقي

(Université du Sud Toulon –Var, La Garde( جامعة جنوب تولون- فار، الغارد

(Andreu Bassols( أندريو باسولس
مدير عام

المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط )IEMed)، برشلونة

 (Imen Gallala-Arndt( إيمان غاللة - آرندت
كبيرة الزمالء الباحثين 

مجموعة أبحاث معهد ماكس بالنك المعنية بقانون األسرة والميراث في الدول اإلسالمية
معهد ماكس بالنك للقانون المقارن والقانون الدولي 

(Hamburg( هامبورغ ،(Max Planck Institute for Comparative and International Law)

 (Paris Aslanidis( باريس إسالنيديس
(Thessaloniki( سالونيك ،(University of Macedonia( جامعة مقدونيا

بهجت قرني 
قسم العلوم السياسية 

(AUC( الجامعة األمريكية بالقاهرة

(Pere Vilanova( بيري بيالنوبا
أستاذ كرسي في العلوم السياسية

(Universidad de Barcelona( جامعة برشلونة

 (Takis S. Pappas( تاكيس س باباس
قسم العلوم السياسية واالجتماعية

(Florence( فلورنسا ،(EUI( معهد الجامعة األوروبية
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(Charles E. Schlumberger( تشارلز إي شلومبيرغر

أخصائي أول النقل الجوي 
(World Bank, Washington( البنك الدولي، واشنطن

(Cinzia Alcidi( تشينسيا ألتشيدي
(LUISS( باحثة في الجامعة الدولية الحرة للدراسات االجتماعية

المركز األوروبي للدراسات السياسية )CEPS)، بروكسل

 (Gencer Özcan( جنجر أوزجان
قسم العالقات الدولية، 

جامعة إسطنبول بيلجي )Istanbul Bilgi University)، تركيا

(Jordi Padilla( جوردي باديا
قسم السياسات األورومتوسطية

المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط )IEMed)، برشلونة

(Jean-Pierre Filiu( جون - بيير فيليو
(Paris( بباريس ،(Sciences Po( أستاذ بمعهد الدراسات السياسية

 (Jean-Pierre Cassarino( جون - بيير كاسارينو
أستاذ،

 ،(Robert Schuman Centre for Advanced Studies( مركز روبرت شومان للدراسات المتقدمة
(Florence( فلورنسا ،(European University Institute( معهد الجامعة األوروبية

باحث زميل،
معهد البحوث المغاربية المعاصرة )IRMC)، تونس 

 (James Ker-Lindsay( جيمس كير- ليندساي
زميل أول أبحاث 

(London School of Economics and Political Science( كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية

(Giovanna Tanzarella( جيوڤانا تانزاريال
المفوضة العامة

مؤسسة رينيه سيدو )René Seydoux)، باريس

خديجة محسن ِفنان
(Université Paris VIII( محاضر بجامعة باريس

(David Moncholi i Badillo( دافيد مونتشولي إي باديّو
مهندس مدني

النقل واالستشارات
(Valencia( فالنسيا (IDOM( شركة إيدوم
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(Daniel Gros( دانييل غروس
مدير 

المركز األوروبي للدراسات السياسية، بروكسل 

راندا عشماوي
صحفية وُمعلّقة مصرية، لندن

رشا مرتضى
باحثة مشاركة، برنامج الحوكمة واالبتكار 

كلية دبي لإلدارة الحكومية

(Rosa Balfour( روزا بلفور
(Europe in The World( مديرة برنامج أوروبا في العالم
(Brussels( بروكسل ،(EPC( مركز السياسات األوروبية

(Rigas Arvanitis( ريغاس أرڤانيتيس
مدير البحوث

وحدة "التنمية والمجتمع"
معهد البحوث من أجل التنمية )IRD)، نوجون سور مارن )Nogent-sur-Marne)، فرنسا

سالي خليفة إسحق
قسم العلوم السياسية

جامعة القاهرة
(Kolleg-Forschergruppe/KFG( باحثة زائرة في معهد

(Free University of Berlin( بجامعة برلين الحرة

(Sandra Lavenex( ساندرا الفينيكس
أستاذة السياسة الدولية، 

(University of Lucerne( جامعة لوتزرن
أستاذة زائرة، 

(Warsaw( وارسو ،(Natolin( ناتولين ،(College of Europe( كلية أوروبا

(Soeren Keil( سورين كيل
محاضر

(Canterbury Christ Church University( جامعة كنيسة المسيح في كانتربري

(Sébastien Abis( سيباستيان أبيس
إداري ومحلل

األمانة العامة للمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة فى إقليم البحر المتوسط )CIHEAM)، باريس

(Sylvie Floris( سيلفي فلوريس
(Paris( باريس ،(Sciences Po( أستاذ بمعهد الدراسات السياسية
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(Senén Florensa( سينين فلورينسا

رئيس اللجنة التنفيذية
المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط )IEMed)، برشلونة

(Xavier Aragall( شابيير أراغال
قسم السياسات األورومتوسطية

المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط )IEMed)، برشلونة

(Sohbet Karbuz( صحبت كاربوز
مدير شعبة الهيدروكربونات

(Nanterrre( نانتير ،(Mediterranean Observatory for Energy( المرصد المتوسطي للطاقة

عاطف حمدي
أستاذ فخري 

إدارة الموارد المائية، معهد باري الزراعي المتوسطي، التابع للمركز الدولي للدراسات العليا الزراعية المتوسطية 
(CIHEAM/IAM, Bari)

(Anat Lapidot-Firilla( عنات لبيدوت-فيريال
كبيرة الزمالء الباحثين

المديرة األكاديمية، شعبة دراسات البحر األبيض المتوسط
(Van Leer Jerusalem Institute( معهد فان لير في القدس

فادي سالم
مدير وعضو برنامج الحوكمة واالبتكار

كلية دبي لإلدارة الحكومية

فاروق طبال
استشاري التنمية الحضرية، الجزائر

فتح هللا السجلماسي
أمين عام االتحاد من أجل المتوسط )UfM)، برشلونة

(Francesco Cavatorta( فرانشسكو كافاتورتا
(School of Law and Government( كلية الحقوق واإلدارة الحكومية

(Dublin City University( جامعة مدينة دبلن

(Federico Steinberg( فيديريكو شتاينبرغ
باحث

(Real Instituto Elcano( معهد إلكانو الملكي
أستاذ في علم االقتصاد

(UAM( جامعة مدريد المستقلة
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(Philippe Droz-Vincent( فيليب دروز- فانسان
محاضر أول

(Toulouse( تولوز ،(Sciences Po( (العلوم السياسية، )معهد الدراسات السياسية

كرم كرم
مدير األبحاث

مبادرة المساحة المشتركة )Common Space Initiative)، بيروت

(Kristof Bender( كريستوف بيندر
نائب رئيس 

مبادرة االستقرار األوروبية )ESI)، فيينا

كريم الصدر
أستاذ العلوم السياسية واستشاري في شؤون العالم العربي واإلسالمي، باريس

(London School of Economics and Political Science( كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية

 (Kelley Currie( كيلي كيوري
زميل مشارك

 (Arlington( آرلينغتون ،(Project 2049 Institute( 2049 معهد مشروع

(Quim Brugué( كيم بروغي
(IGOP( معهد الحوكمة والسياسات العامة

(UAB( جامعة "أوتونوما"– برشلونة

(Lucio Caracciolo( لوتشو كاراتشولو
رئيس تحرير

(Limes, Italian review of geopolitics( ليميس"، مجلة إيطالية جيوسياسية، روما"

(Lurdes Vidal( لورديس بيدال
المسؤولة عن منطقة العالم العربي والبحر األبيض المتوسط

(afkar/ideas( رئيسة تحرير أفكار/إيدياس
المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط )IEMed)، برشلونة

(Laurence Aïda Ammour( لورنس عايدة عمور
(Les Afriques dans le Monde( باحثة مشاركة بمركز

(Bordeaux( بوردو ،(Institut d'Études Politiques( معهد الدراسات السياسية
وخبيرة استشارية في مجال األمن الدولي

(www.geopolisudconsult.com( GéopoliSudconsultance

لويزا إدريس عيت حمدوش
ُمحاضرة

كلية العلوم السياسية واإلعالم، الجزائر
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(Marie Martin( ماري مارتن

منظمة ستيتواتش )Statewatch)، لندن

 (Maxime Weigert( ماكسيم ڤيغيرت
مسؤول األبحاث

معهد التوقعات االقتصادية لعالم المتوسط )IPEMED)، باريس
باحث دكتوراة في الجغرافيا

معهد البحوث والدراسات العليا في السياحة )IREST)، جامعة باريس-1 بانتيون سوربون 
 (Paris 1 Panthéon Sorbonne)

(Manfred Weissenbacher( مانفريد ويسنباتشر
(Institute for Sustainable Energy( معهد الطاقة المستدامة

(University of Malta( جامعة مالطا

 (Michael Leigh( مايكل لي
كبير المستشارين 

 ،(German Marshall Fund of the United States( صندوق مارشال األلماني للواليات المتحدة
(Brussels( بروكسل

محمد العيادي
 ،(CM2S( المركز المغربي للعلوم االجتماعية

جامعة الملك الحسن الثاني
كلية األداب والعلوم اإلنسانية، عين الشق، الدار البيضاء

محمد بورنيك 
رئيس فريق الحد من الفقر

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP)، المكتب اإلقليمي للدول العربية، القاهرة

محمد صالح الدين عبد الوهاب
أستاذ مساعد

كلية الحقوق، جامعة القاهرة
الشريك المؤسس ورئيس مجموعة التحكيم
مكتب ذو الفقار وشركاه للمحاماة، القاهرة

(Nanterrre( نانتير ،(Mediterranean Observatory for Energy( المرصد المتوسطي للطاقة

منصورية مخيفي
مسؤولة برنامج الشرق األوسط والمغرب العربي
المعهد الفرنسي للعالقات الدولية )IFRI)، باريس

الموهوب موحود
أستاذ االقتصاد

(Université Paris Dauphine( جامعة باريس دوفين
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(Miguel Ángel Moratinos( ميغيل أنخيل موراتينوس
وزير الشؤون الخارجية والتعاون السابق، إسبانيا

نادين عبد هللا
باحثة

منتدى البدائل العربي للدراسات )AFA)، القاهرة
(Grenoble( غرونوبل ،(IEP( باحثة دكتوراة، معهد الدراسات السياسية

(Nora Weisskopf( نورا ويسكوبف
متخصصة في النقل الجوي 

البنك الدولي، واشنطن

(Hugo Brady( هوجو برادي
كبير الزمالء الباحثين 

مركز اإلصالح األوروبي )Centre for European Reform)، لندن

(Wolfram Lacher( وولفرام التشر
زميل شعبة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 ،(German Institute for International and Security Affairs/SWP( الدولية واألمنية للشؤون  المعهد األلماني 
برلين

(William Chislett( ويليام تشيسليت
صحفي ومحلل سياسي

(Yusuf Kocoglu( يوسف كوكوغلو
(LEAD( مختبر االقتصاد التطبيقي

(Université du Sud Toulon-Var, La Garde( جامعة جنوب تولون- فار، الغارد
باحث مشارك

(Centre d'étude de l'emploi, Noisy-le-Grand( مركز دراسات التوظيف، نوازي لو غران


